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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
ANADIA

ENCAPAL — ENCADERNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00979/
880309; identificação de pessoa colectiva n.º 501949615; data do
depósito: 16062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007715414

CAVES FUNDAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00339/
710201; identificação de pessoa colectiva n.º 500059730; data do
depósito: 16062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007715406

SERCONTÁGUEDA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00368/
720603; identificação de pessoa colectiva n.º 500245185; data do
depósito: 16062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007715392

J. LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 837/
840608; identificação de pessoa colectiva n.º 501477837; data do
depósito: 16062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007715422

AVELINO DOS LEITÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1899/
20010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505421780; data
do depósito: 16062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007709562

TRANSPORTES RODRIGUES & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1650/
981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504278070; data do
depósito: 16062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007709554

DUARTE & AMORIM — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1775/
20000526; identificação de pessoa colectiva n.º 505015609; data
do depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939018

A. LEITÃO HENRIQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2150/
20040528; identificação de pessoa colectiva n.º 507003713; data
do depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939026

FERREIRA & MARINHA — ELECTROMECÂNICA
DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00355/
720115; identificação de pessoa colectiva n.º 500180520; data do
depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939034

ATAÍDE DA COSTA MARTINS SEMEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2018/
20020725; identificação de pessoa colectiva n.º 506228517; data
do depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939042

CASA PARA TODOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1693/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504508458; data do
depósito: 20062005.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939506

ALEGRES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00209/
640201; identificação de pessoa colectiva n.º 500562431; data do
depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939492

INFORSOMA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 01216/
910426; identificação de pessoa colectiva n.º 502544392; data do
depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939484

VOUGAENERGIA, REDES DE ENERGIA
E TELECOMUNICAÇÕES, SOCIEDADE

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1591/
980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504051741; data do
depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939476

MARMOGUIA — MÁRMORES E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00668/
800520; identificação de pessoa colectiva n.º 501049827;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 9; números
e data das apresentações: 01, of. 03 e 04/20050621.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez os seguintes registos:
Aumento do capital de € 89 783,64 para € 300 000.
Cessação de funções do gerente António de Oliveira Marinha, por

renúncia, de 24 de Maio de 2005.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º o qual passou a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social é de trezentos mil euros, dividido
em duas quotas iguais do valor nominal de cento e cinquenta mil eu-
ros, uma de cada sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007709180

CONSTRUÇÕES MÁRIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 01292/
930105; identificação de pessoa colectiva n.º 502917628; data do
depósito: 21062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2004917571

CONSTRUÇÕES LUCIANO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 01242/
911120; identificação de pessoa colectiva n.º 502648902; data do
depósito: 21062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939514

HERCULANO RODRIGUES DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 913/
870102; identificação de pessoa colectiva n.º 501760253; data do
depósito: 21062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007709945

EZEQUIEL VIEIRA & CARDOSO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1707/
990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504595369; data do
depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2011029708

CARLOS MANUEL SILVA ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1879/
20010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505549115; data
do depósito: 21062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010937562

FERNANDES & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00127/
600624; identificação de pessoa colectiva n.º 500552100; data do
depósito: 21062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2007709953
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SILVA, PEREIRA, CARVALHO E C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00710/
810414; identificação de pessoa colectiva n.º 501131485; data do
depósito: 21062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010936019

AUTOMECÂNICA DO CÉRTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00991/
880225; identificação de pessoa colectiva n.º 501943757; data do
depósito: 21062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010936027

SAVIPNEUS — COMÉRCIO PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2040/
20021011; data do depósito: 22062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010938585

CAVES DO BARROCÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00039/
431106; identificação de pessoa colectiva n.º 500059683; data do
depósito: 20062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe relativamente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010938577

AROUCA

TRANSPORTES SENHORA DA MÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 655/
010219; identificação de pessoa colectiva n.º 505367840.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000288200

ESTARREJA

CRAVO E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00611/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 502722274; data do
depósito: 07062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004,
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002389691

DISTRITARREJA — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00669/
930901; identificação de pessoa colectiva n.º 503055352; data do
depósito: 09062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004,
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404160

QUIMIGAL — QUÍMICA DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00950/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 500832234; data do
depósito: 06052005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004
e prestação de contas consolidadas de 2004, da sociedade em epígra-
fe.

Conferi, está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404127

CLÍNICA DENTÁRIA SANTA APOLÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00681/
931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503147559; data do
depósito: 09062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004,
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404178

MANUEL DA SILVA PEREIRA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00089/
591113; identificação de pessoa colectiva n.º 500180962; data do
depósito: 14062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004,
da sociedade em epígrafe.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404143

HENRIQUE S. T. ALMEIDA — TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01185/
030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506467295;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 02/050606.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Rui José Faria Germano, por des-
tituição, em 28 de Fevereiro de 2005.

Conferi, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002389683

GUIMAVIL — FELTROS PARA COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00571/
910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502530502; data do
depósito: 14062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004,
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404151

AMARAL & AMARAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00725/
941013; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 02/050513.

Certifico que, por escritura de 3 de Maio de 2005, foi aumentado
o capital da sociedade em epígrafe, alterando parcialmente o con-
trato, passando o n.º 1 do artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

4.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
sessenta e sete mil euros, representado por seis milhões e setecentas
mil acções do valor nominal de um cêntimo cada uma.

Conferi, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002389705

CENTRAL FOTOVOLTAICA DE PÃO E ÁGUA
PRODUÇÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01301/
050606; identificação de pessoa colectiva n.º 507262565; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/050606.

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2005 lavrada no
Cartório Notarial do notário licenciado Luís Fernando Laboreiro
Henriques, Matosinhos, fl. 102 do livro n.º 2-A, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Central Fotovoltaica de Pão e
Água — Produção de Energia, L.da, com a sua sede no Parque Indus-
trial da Quimigal, freguesia de Beduído, concelho de Estarreja.

ARTIGO 2.º

A gerência pode transferir a sede social para outro local.

ARTIGO 3.º

O sociedade tem por objecto social a produção de energia eléctrica.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, encontrando-se dividido em duas quotas, sendo uma com o
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente à sócia
Cavalum, SGPS, L.da, e outra de valor nominal de quinhentos euros,
pertencente ao sócio Carlos Manuel da Silva Cardoso.

ARTIGO 5.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares,
devidamente autorizadas por deliberação unânime da assembleia ge-

ral, na proporção das quotas detidas por cada sócio no capital reali-
zado, e limitado até ao montante de quinhentos mil euros.

2 — Qualquer um dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos
de que ela necessitar, nas condições em que, por acta, forem acordadas.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão onerosa ou gratuita de quotas a favor dos cônjuges,
descendentes e ascendentes dos sócios, não necessita do consentimento
da sociedade.

2 — Na cessão de quotas a favor de estranhos é conferido o direito
de preferência à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios, em se-
gundo.

3 — O sócio que pretender ceder a sua quota deverá comunicar à
sociedade por carta registada com aviso de recepção, mencionando o
nome do adquirente, indicando o valor e modo por que serão feitas
todas as demais condições estabelecidas.

4 — A gerência convocará extraordinariamente a assembleia ge-
ral, para data não superior a 30 dias sobre a comunicação supra men-
cionada, para que os restantes sócios renunciem ou exerçam o direito
de preferência.

5 — Os sócios que pretendam exercer o seu direito de preferência,
deverão fazê-lo na assembleia geral e, exercendo tal direito mais do
que um sócio, fica desde já permitida a divisão da quota alienada, para
poder ser adquirida na proporção do capital que já possuem.

6 — Da decisão da assembleia geral será dado conhecimento ao sócio
cedente, no prazo de cinco dias imediatos à sua realização, em carta
registada com aviso de recepção.

7 — O alienado poderá transmitir a quota se a sociedade não se
pronunciar no prazo de 60 dias sobre o pedido de consentimento.

8 — Decidindo a assembleia geral pela preferência, deverá realizar-se
a escritura de cessão no prazo de 30 dias após a data da realização da
referida assembleia geral. Nessa escritura, a sociedade, o adquirente ou
adquirentes, terão de pagar ao cedente o preço por ele indicado na
carta dirigida à sociedade e nas condições nela inscritas.

9 — Tratando-se de transmissão a titulo gratuito ou provando a
sociedade que houve simulação de preço na aquisição, far-se-á pelo
valor, determinado nos termos previstos.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas, com ou sem redução
do capital e sem o consentimento dos seus titulares, desde que ocorra
algum dos seguintes factos:

a) Se as quotas forem objecto de arresto, penhora, ou forem por
qualquer forma apreendidas ou oneradas pelo respectivo titular;

b) Quando o respectivo sócio haja prevenido a sua amortização;
c) No caso de interdição dos sócios;
d) Venda ou adjudicação judiciais.
2 — A deliberação de amortização deverá ser tomada em assem-

bleia geral, dentro de 60 dias a contar do conhecimento da ocorrên-
cia do facto que fundamenta a amortização, a quem compete fixar as
condições necessárias para que a operação seja efectuada.

3 — A deliberação tomada em assembleia geral, deverá nomear um
revisor oficial de contas, o qual, no prazo de 60 dias, deverá calcular
a contrapartida da amortização apurada do seguinte modo:

a) O capital-quota, pelo valor que tiver sido apurado pelo último
balanço aprovado;

b) O fundo de reserva, suprimentos ou outros créditos, pelo que
acusar a respectiva escrita;

c) Os lucros serão calculados pelo último balanço aprovado ao tempo
decorrido desde a data até ao dia da ocorrência.

4 — Fixada a contrapartida da amortização, se necessário, a socie-
dade tem 15 dias para propor a acção de amortização judicial, nos
termos do artigo 95.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 — Salvo acordo das partes em contrário, o pagamento do valor
fixado para a amortização deverá ser efectuado em duas prestações
semestrais, representadas por letras sem vencimento e juros,
vencendo-se a primeira no prazo de 30 dias após o transito em julga-
do da sentença de autorização judicial.

6 — Falecendo ou tendo sido declarado interdito um sócio, e ha-
vendo mais do que um herdeiro, a representação perante a sociedade
será feita apenas por um deles ou seu representante legal, devendo os
herdeiros comunicar à gerência da sociedade quem os representará,
no prazo de 45 dias a contar da data do falecimento do sócio, em
carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 8.º

A gerência social, a remunerar conforme deliberação dos sócios,
será eleita em assembleia geral e incluirá três membros, sendo três
eleitos pela Cavalum, SGPS, L.da
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ARTIGO 9.º

1 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
que envolvam responsabilidade para a mesma, é necessária a assinatura
conjunta de dois gerentes, bastando a de qualquer um deles para
documentos de mero expediente.

2 — É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos que não lhe digam respeito, tais como letras de favor
abonações, finanças e outros actos semelhantes, sob pena do infrac-
tor ser responsável perante a sociedade.

ARTIGO 10.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas com aviso de recepção, enviadas com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

2 — A assembleia geral realizar-se-á, para discussão e votação do
balanço e contas, até 31 de Março do ano seguinte.

3 — Para o efeito, a gerência enviará aos sócios uma cópia do
balanço e contas referentes ao exercício em análise, com a antece-
dência mínima de 15 dias e em carta registada com aviso de recep-
ção.

4 — As assembleias gerais extraordinárias realizar-se-ão quando
convocadas pela gerência ou por sócios que representem, pelo me-
nos, vinte por cento do capital social.

5 — No caso de qualquer sócio, ou grupo de sócios, representando
vinte por cento do capital social, convocarem uma assembleia geral
extraordinária, deverão dar conhecimento à gerência, em carta regis-
tada, na qual deverá constar o teor da ordem do dia.

ARTIGO 11.º

Em caso de litígio e impossibilidades de consenso, a sociedade ou
os sócios obrigam-se a passar pelo Tribunal Arbitral.

Conferi, está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404194

ÍLHAVO

DPP — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PETROLÍFEROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1730/
050506; identificação de pessoa colectiva n.º 506322297; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/050506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e feita a no-
meação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008, por es-
critura outorgada em 11 de Abril de 2005, a fl. 65, do livro n.º 91-B,
do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, a
qual se irá reger pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DPP — Distribuição de Produ-
tos Petrolíferos, S. A., e tem a sua sede na Rua do Dr. Samuel Maia,
139, freguesia de São Salvador, Ílhavo.

§ único. A administração da sociedade poderá deslocar a sede para
outro local dentro do mesmo concelho, ou de concelho limítrofe, bem
como poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e retalho
e distribuição de lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e pe-
trolíferos, acessórios para automóveis e acessórios industriais; repre-
sentação, importação e exportação dos mesmos; compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; gestão, administração
e exploração de imóveis.

2 — Por deliberação da administração, a sociedade pode tomar
participações em quaisquer outras sociedades constituídas ou a consti-
tuir, que tenham objecto diferente ou igual ao seu, em agrupamentos
complementares de empresas e em sociedades reguladas por leis espe-
ciais.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro e está representado por cinquenta
mil acções, do valor nominal de um euro cada uma.

ARTIGO 4.º

1 — As acções representativas do capital social serão tituladas,
nominativas ou ao portador, reciprocamente convertíveis.

2 — Haverá títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 e de múl-
tiplos de 500 acções.

3 — Os títulos deverão ser assinados pela administração, podendo
as assinaturas ser de chancela.

4 — Por deliberação da assembleia geral poderão as acções ser
convertidas em escriturais nominativas, exclusivamente materializa-
das pela sua inscrição em contas abertas em nome dos seus titulares,
nos termos legais previstos.

ARTIGO 5.º

1 — Na subscrição de acções resultantes de aumentos de capital
social em dinheiro, os accionistas terão direito de preferência na pro-
porção do número de acções de que forem titulares, nos termos legal-
mente previstos para tanto.

2 — O direito de preferência dos accionistas na subscrição de no-
vas acções só poderá ser suprimido ou limitado nos termos legais.

ARTIGO 6.º

Nos termos e dentro dos limites fixados legalmente, a sociedade
poderá emitir obrigações de qualquer natureza, ou quaisquer outros
títulos de dívida.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações próprias,
em relação às quais poderá realizar quaisquer operações permitidas por
lei.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Os membros do conselho de administração ou o administrador único,
o fiscal único e o seu suplente e os membros da mesa da assembleia
geral terão mandatos quadrienais, poderão ser reeleitos por uma ou
mais vezes e mantêm-se em funções até que se realize nova eleição.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — Compete à assembleia geral deliberar sobre as matérias que lhe
estão especialmente atribuída por lei.

2 — Através de carta simples, devidamente assinada, dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, os accionistas com direito de
voto podem fazer-se representar na assembleia geral, pelo seu cônju-
ge, pelo seu ascendente ou descendente, ou por qualquer membro do
conselho de administração, ou por qualquer outro accionista, sendo as
pessoas colectivas representadas por quem designarem para o efeito.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e por um
secretário, podendo ser eleitos não accionistas para o exercício do
cargo.

ARTIGO 11.º

1 — As convocatórias das reuniões da assembleia geral serão efec-
tuadas nos termos e nos prazos legais, podendo na primeira convoca-
tória ser marcada uma segunda data para a reunião, para o caso de a
assembleia não poder funcionar na primeira data marcada.

2 — A convocação das reuniões da assembleia geral poderá ser feita
por carta registada — em substituição das publicações legais — se e
enquanto forem nominativas todas as acções da sociedade.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — A administração e representação da sociedade e a gestão das
actividades sociais compete ou a um administrador único ou a um
conselho de administração, conforme o que for deliberado pela as-
sembleia geral.

2 — Quando a assembleia geral optar por um conselho de adminis-
tração, este será composto por três ou cinco membros, accionistas
ou não, eleitos pela assembleia geral, que determinará designará tam-
bém o respectivo presidente.

3 — A assembleia geral que proceder à eleição da administração
poderá dispensá-los de caução, ou determinar a forma que a caução
revestirá, fixando-lhe a respectiva importância dentro do imite legal-
mente estabelecidos.

4 — O exercício dos cargos dos membros do conselho de adminis-
tração ou do administrador único, poderá ser remunerado, ou não,
sendo o valor das remunerações fixado pela assembleia geral, ou por
uma comissão de três accionistas designados por esta.

5 — A remuneração dos administradores poderá consistir parcial-
mente numa percentagem dos lucros do exercício, a fixar em cada
ano pela assembleia geral que deliberar sobre a proposta de aplicação
de resultados, mas a percentagem global destinada aos administrado-
res não poderá ultrapassar os quinze por cento.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente, ou por dois administradores.

2 — Independentemente disso, o conselho reunirá com a periodi-
cidade que ele próprio fixar, podendo estabelecer um sistema de datas
pré-fixadas.

3 — É permitida a representação e o voto por correspondência,
dentro dos limites legais.

4 — As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes, ou representados tendo o presidente voto de
qualidade, em caso de empate nas deliberações.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do administrador único, quando for o caso.
b) De quaisquer dois administradores;
c) De um administrador e de um mandatário da Sociedade, sem

prejuízo dos termos do mandato;
d) De um administrador se, para intervir no acto ou actos, tiver

sido designado em acta pelo conselho de administração;
e) De um ou mais mandatários, nos termos e condições estabeleci-

dos nos respectivos mandatos.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, sendo qualquer deles revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas, e sendo ambos eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 16.º

O fiscal único tem a competência, os poderes, os direitos e os
deveres e está sujeito às incompatibilidades definidos na lei.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 17.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar a não distribuição aos ac-
cionistas de qualquer parte dos lucros do exercício.

2 — A administração poderá deliberar adiantamentos sobre lucros
nos termos e com observância das disposições legais.

ARTIGO 18.º

Para todas as questões emergentes deste contrato de sociedade, seja
entre accionistas, seja entre qualquer deles e a sociedade, será exclu-
sivamente competente o foro da comarca do Porto.

Elegem para o quadriénio de 2005-2008 os seguintes órgãos sociais:
Administrador único: Pedro Rui Freitas de Azevedo Miranda, natu-

ral da freguesia de Cedofeita, no Porto, casado, residente na Rua de
Afonso Baldaia, 111, Leça da Palmeira, Matosinhos, que fica dispen-
sado de caução e que exercerá o cargo sem remuneração.

Fiscal único: efectivo — Henrique Duarte & Gonçalves, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, n.º 122, com sede na Praceta do Prof.
Egas Moniz, 170, Porto, representada por António José Gonçalves,
revisor oficial de contas n.º 687, casado, com domicílio profissional
na Praceta do Prof. Egas Moniz, 170, Porto; suplente — José Hen-
rique Poças de Almeida, revisor oficial de contas n.º 698, casado, com
domicílio profissional na Praceta do Prof. Egas Moniz, 170, Porto.

Conferi e está conforme.

6 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2002985456

SÃO JOÃO DA MADEIRA

JALM — MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2276/890918; identificação de pessoa colectiva n.º 502219750;
número e data da entrada: 7/20050620.

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

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010865065

FAURECIA — ASSENTOS DE AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 59/550604; identificação de pessoa colectiva n.º 500139130;
número e data da entrada: 8/20050621.

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

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010844203

JALM — MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2276/890918; identificação de pessoa colectiva n.º 502219750;
inscrição n.º 10; números e datas das apresentações: 01/20050614
e 03/20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, foi alterado parcial-
mente o contrato de sociedade tendo em consequência o artigo 1.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação JALM — Manutenção Indus-
trial, L.da, vai ter a sua sede e estabelecimento no lugar de Serrado,
freguesia de Loureiro, deste concelho de Oliveira de Azeméis.

§ único. A sociedade poderá transferir a sua sede para outra loca-
lidade deste concelho ou de concelho limítrofe, por simples delibera-
ção da gerência.

Mais certifico que o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2010864484

MIGUEL DE ALMEIDA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 552/820429; identificação de pessoa colectiva n.º 501276270;
número e data da entrada: 2/20050616.
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Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010461185

CAFÉ ESTRELA PARRINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 709/860711; identificação de pessoa colectiva n.º 501689320;
número e data da entrada: 4/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010864280

MIZINDA AUGUSTA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 657/850724; identificação de pessoa colectiva n.º 501522352;
número e data da entrada: 5/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010864298

RAULAUTO — OFICINA DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 508/811109; identificação de pessoa colectiva n.º 501191518;
número e data da entrada: 6/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010864301

CARLOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 971/900403; identificação de pessoa colectiva n.º 502327740;
número e data da entrada: 7/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2011147018

DR. ARTUR VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1468/961213; identificação de pessoa colectiva n.º 503777102;
número e data da entrada: 8/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010864441

GCL — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1878/20010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505412950;
data da apresentação: 20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2011146798

R. S. L. — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 789/870921; identificação de pessoa colectiva n.º 501878700;
número e data da entrada: 11/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2011147190

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA RIR E SORRIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2089/20030624; identificação de pessoa colectiva n.º 506629171;
número e data da entrada: 12/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010865278

MIGUEL COSTA LEAL — CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1708/990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504392336;
número e data da entrada: 13/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2011147263

COSTA SANTOS LEAL, IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1709/990720; identificação de pessoa colectiva n.º 504392298;
número e data da entrada: 14/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2011147280

CENTRO DE ESTÉTICA CLARA NADAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1348/950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503354880;
número e data da entrada: 6/20050620.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010865472

M. FRANCISCO & M. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1495/970422; identificação de pessoa colectiva n.º 503859826;
número e data da entrada: 1/20050616.
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Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2004.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010864638

FLEXITEX — FÁBRICA DE TECIDOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula

n.º 40/650317; identificação de pessoa colectiva n.º 500117071;
número e data da entrada: 10/200506.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010844220

TECNOLOGIA DO SÉCULO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2236/20030905; identificação de pessoa colectiva n.º 506663809;
número e data da entrada: 14/20050620.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010865928

NOVOLIVACAST — SOLUÇÕES DE FUNDIÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula

n.º 2229/20041109; identificação de pessoa colectiva n.º 507107616;
número e data da entrada: 15/200506.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010844017

PETROSANJO — COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1219/930517; identificação de pessoa colectiva n.º 502983604;
número e data da entrada: 9/20050620.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010864611

P. I. B. — PRODUTOS INDUSTRIAIS DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 437/800523; identificação de pessoa colectiva n.º 500979715;
número e data da entrada: 2/20050621.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010844106

ALFA — CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1112/870414; identificação de pessoa colectiva n.º 501811222;
número e data da entrada: 3/20050621.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010844114

VASCO DANIN — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2045/20030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506431762;
número e data da entrada: 1/20050621.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2008555216

MIDREIA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1939/20011129; identificação de pessoa colectiva n.º 504553550;
número e data da entrada: 4/20050621.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010844122

METALÚRGICA SILVÉRIO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 846/880928; identificação de pessoa colectiva n.º 502042605;
número e data da entrada: 13/20050620.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010865910

SIACO — SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE ARTIGOS PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 35/630918; identificação de pessoa colectiva n.º 500246998;
número e data da entrada: 12/20050620.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010865901

A INDUSTRIAL DE CALÇADO RIALEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 473/650208; identificação de pessoa colectiva n.º 500002452;
número e data da entrada: 10/20050616.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2011147204

ALCINO & ALCINA GONÇALVES TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1267/910226; identificação de pessoa colectiva n.º 502569093;
número e data da entrada: 4/20050620.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010865367
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MONTE CAMPO — ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 651/850417; identificação de pessoa colectiva n.º 501486739;
número e data da entrada: 8/20050620.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010864603

CLÍNICA DE O. R. L. E OTONEUROLOGIA DE MANUEL
SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2215/980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504207415;
número e data da entrada: 11/200506.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2006423835

PETROROQUE — COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1725/990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504616579;
número e data da entrada: 10/200506.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010864590

G.R. COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1033/870617; identificação de pessoa colectiva n.º 501841423;
número e data da entrada: 5/20050621.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010844130

MOLAFLEX — COLCHÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 860/881122; identificação de pessoa colectiva n.º 502088176;
número e data da entrada: 6/20050621.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela da
Silva Rodrigues Santos Cunha. 2010844173

MOLAFLEX — COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 860/881222; identificação de pessoa colectiva n.º 502088176;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 01/20050621.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 25 de 13 de
Maio de 2005 de que consta a designação do conselho de administra-
ção para o triénio de 2005-2007.

Presidente — Rafael Maria Gonzalez Beteré, casado; José Luís
Poveda Vilches, casado; Angel José Moreno Zatarain, casado.

Data da deliberação: 13 de Maio de 2005.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 2010844157

ÓPTICA MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1445/960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503707970;
número e data da entrada: 8/20050608.

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

14 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2011147336

PAULINO PAIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1970/20020403; identificação de pessoa colectiva n.º 505938561;
número e data da entrada: 5/20050620.

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

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010865529

BRANDÃO & BERNARDO — GABINETE
DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1600/980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504142429;
número e data da entrada: 2/20050620.

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

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010865464

NORBERTO & IDALINA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1793/20000601; identificação de pessoa colectiva n.º 504874780;
número e data da entrada: 1/20050620.

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

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010865456

EDA — ESTOFAGEM DE ASSENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1841/20001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505272407;
número e data da entrada: 9/20050621.

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

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2010844190

BEJA

BEJA

VALNARIZES — CAÇA FLORESTA
E AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01936/
20050607; identificação de pessoa colectiva n.º 507222482; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 06/20050607.

Certifico que entre: 1) Maria Manuela Rodrigues da Costa Brito; 2)
João Eduardo Raposo Rodrigues Celorico Palma; 3) André Brito Celo-
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rico Rodrigues Palma; 4) João Brito Celorico Rodrigues Palma; 5)
Rita Brito Celorico Rodrigues Palma, foi efectuado um contrato de
sociedade, o qual se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VALNARIZES — Caça, Floresta e
Agricultura, L.da, e tem sede na Praça de António Raposo Tavares,
11, 1.º, esquerdo, freguesia de São João Baptista, em Beja.

A gerência pode mudar a sede social dentro do mesmo concelho ou
para outro concelho do mesmo distrito, bem como criar, manter ou
encerrar sucursais e outras formas de representação social no territó-
rio nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a caça, repovoamento cinegético e
actividades relacionadas, a produção agrícola e animal e actividades
relacionadas, a silvicultura, exploração florestal e actividades relacio-
nadas, o turismo no espaço rural e actividades relacionadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de mil setecen-
tos e cinquenta euros cada, tituladas uma em nome de Maria Manuela
Rodrigues Costa Brito e outra em nome de João Eduardo Raposo
Rodrigues Celorico Palma, e de três quotas iguais, no valor de qui-
nhentos euros cada, tituladas uma em nome de Rita Brito Celorico
Rodrigues Palma, outra em nome de André Brito Celorico Rodrigues
Palma, e outra em nome de João Brito Celorico Rodrigues Palma.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao montante global de cinco
vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade ilimitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas ou em áreas

agrupadas para fins agrícolas, florestais ou cinegéticos.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Rita Brito Celorico
Rodrigues Palma, desde já designada gerente.

A sociedade vincula-se com a intervenção da sócia gerente, excep-
to na abertura e movimentação de contas bancárias, em que é neces-
sária, também, a assinatura do sócio João Eduardo R. R. C. Palma. A
gerente fica com poderes para intervir em representação da socie-
dade em contratos com o IFADAP, ou entidades equivalentes, desig-
nadamente no âmbito de projectos financiados ou co-financiados por
essas entidades.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do seu titular;
c) Quando qualquer quota for arrestada, penhorada, apreendida,

vendida judicial ou administrativamente ou de qualquer outra forma
sujeita a procedimento judicial ou ainda se cedida a estranhos com a
violação do disposto no artigo 7.º

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104390

PINTO, PINTO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00348/
19770414; identificação de pessoa colectiva n.º 500657084; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 01/20050607.

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

Alteração parcial do contrato com aumento do respectivo capital
social, de 2 244,59 euros para 5001 euros tendo em consequência o
artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil e um euros e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Manuel António Pinto, Augusto Amaro
Pinto e Januário Martins Faneco.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104358

VOZ DA PLANÍCIE — COOPERATIVA CULTURAL
DE ANIMAÇÃO RADIOFÓNICA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00048/
19880517; identificação de pessoa colectiva n.º 501995234; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 05/20050607.

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

Designação de órgãos sociais.
Prazo: biénio de 2005-2006.
Data: 15 de Abril 2005.
Direcção: presidente — José da Costa Lemos, casado, Rua de Ben-

to de Jesus Caraça, 60, 1.º, direito, Beja; vice-presidente — Justino de
Matos Engana, casado, Avenida do Comandante Ramiro Correia, 53,
2.º, T, esquerdoº, Beja; vice-presidente — Miguel Machado Quares-
ma, solteiro, maior, Rua de José Gomes Ferreira, 8, 1.º, direito, Beja;
vice-presidente — Maria José Martins da Cruz Chocalhinho, viúva,
Rua de Bernardo Santareno, 13, 2.º, esquerdo, Beja; tesoureiro — Su-
sana Margarida Barrocas Feio Sobral, solteira, maior, Rua das Portas
de Moura, 1, Beja.

Conselho fiscal: presidente — Manuel Fernando Vicente Silva, di-
vorciado, Rua de José do Patrocínio Dias, 1, rés-do-chão, esquerdo,
Beja; relator — Júlio Sequeira Raimundo, divorciado, Rua dos Açores,
6, 2.º, direito, Beja; vogal — Alexandre José Canhoto Frade, casado,
Terreiro dos Valentes, Beja.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104536

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA, COOPERATIVA
DE RESPONSABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00886/
19910424; identificação de pessoa colectiva n.º 501131760;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 3 e 4/20050607.

Certifico que, em relação a cooperativa em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Deslocação da sede para a Rua de Mira Fernandes, 2, freguesia
de São João Batista, concelho de Beja.

2) Designação de órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 26 de Abril de 2005.
Direcção: membros efectivos: presidente — Francisco Lancastre

Sousa Castro Black, casado, Quinta de Santa Clara do Louredo; Beja;
secretário — António Bernardo Matos Marujo, casado, Rua de Frei
Amador Arrais, 47, Beja; tesoureiro — António Condesso Pereira,
casado, Rua da Cidade de São Paulo, 20, 3.º, Beja. Membros substitu-
tos: presidente — Manuel Francisco Passanha Braancamp Sobral, ca-
sado,  Rua do Arsenal, 148, 1.º, Lisboa; secretário — Luís Fernando
Rodrigues Palma, casado, Rua da Ancha, 3, Beja; tesoureiro — Luís
António Ferreira da Costa Cruz, solteiro, maior, Monte da Zorra
Velha, Santa Clara do Louredo, Beja.
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Conselho fiscal: presidente — José Manuel Aresta Branco Bragan-
ça, casado, Monte da Pedreira, Santa Vitória, Beja; vogal — Reinaldo
António Gonçalves Engrossa, casado, Avenida de Fialho de Almeida,
22, Beja; vogal — André Manuel Blanco Gomes Pessanha Barbosa,
casado, Monte da Chaminé, Trindade, Beja.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104510

PEREIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00539/
19820921; identificação de pessoa colectiva n.º 501312951; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20050607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104501

JOSÉ DOS SANTOS RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01657/
20021205; identificação de pessoa colectiva n.º 506391175; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 04/20050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104455

HERNÂNI & ARMINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00252/
19720516; identificação de pessoa colectiva n.º 500134510; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 03/20050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104471

VULCABEJA — VULCANIZAÇÃO BEJENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00415/
19780810; identificação de pessoa colectiva n.º 500768293; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 02/20050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104463

SOAPE — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00619/
19860126; identificação de pessoa colectiva n.º 501587462; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 01/20050522.

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

Nomeação de gerente do sócio José António das Dores Ribeiro,
casado, Beringel, Beja.

Data da deliberação: 22 de Maio 2005.

Está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104366

ODEMIRA

PETRO SUDOESTE — COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 419;
identificação de pessoa colectiva n.º 503553379; número e data da
apresentação: 23/07062005.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006790315

RESIDENCIAL — RESTAURANTE — JOSÉ VICENTE
DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 125;
identificação de pessoa colectiva n.º 501971866; número e data da
apresentação: 24/07062005.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009448197

RODRIGUES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 462;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803189; número e data da
apresentação: 25/07062005.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006790323

SOCIEDADE INDUSTRIAL AUTO-REPARADORA
COLENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 76;
identificação de pessoa colectiva n.º 500821631; número e data da
apresentação: 26/07062005.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009448200

TALHO JORGE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 506084973; número e data da
apresentação: 27/07062005.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009448219
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MILFTROPICAL HOSPEDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 218;
identificação de pessoa colectiva n.º 502484446; número e data da
apresentação: 20/07062005.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior (Assinatura
ilegível.) 2009448189

OURIVESARIA E PERFUMARIA CENTRAL DE SÃO
TEOTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 437;
identificação de pessoa colectiva n.º 503659967; número e data da
apresentação: 21/07062005.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior (Assinatura
ilegível.) 2006790285

PÃO CAFÉ E COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 529;
identificação de pessoa colectiva n.º 504157264; número e data da
apresentação: 22/07062005.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior (Assinatura
ilegível.) 2006790307

OURIQUE

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO FÉLIX
NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 00183/
200391; identificação de pessoa colectiva n.º 502532734; data do
depósito: 30052005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima de
Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 2001754000

BRAGA
BRAGA

ÓPTICA CERQUEIRA GOMES, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 11, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07151/
20001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505220814; nú-
mero e data da apresentação: 03/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661570

VALDEMAR CERQUEIRA & DIEGUES, L.DA

Sede: Praceta das Amoreiras 70, 6.º, direito, Braga (São
Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 08777/
20021106; identificação de pessoa colectiva n.º 506346510; nú-
mero e data da apresentação: 26/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618547

TRIANON — COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Rua de Janes, 34 e 36, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03996/
19930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503021733; nú-
mero e data da apresentação: 06/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661600

SULNOR — INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: lugar de Pintansinhos, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02114/
19850502; identificação de pessoa colectiva n.º 501063404; nú-
mero e data da apresentação: 05/20050518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

18 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010233000

SILVA, PEREIRA & AMARANTE — SOCIEDADE
DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Armada, 38, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07339/
20010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505323311; nú-
mero e data da apresentação: 02/20050523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

31 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010222342

SILVA & VILAÇA, L.DA

Sede: Campo de Futebol, 30, Vilaça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06724/
20000216; identificação de pessoa colectiva n.º 504875272; nú-
mero e data da apresentação: 14/20050519.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 184 — 23 de Setembro de 2005 20 874-(17)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010233867

SILMEN — ARMAZÉNS DE MALHAS E MIÚDEZAS, L.DA

Sede: Rua de Santo António à Praça, 11 a 17, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 01541/
19791114; identificação de pessoa colectiva n.º 500898545; nú-
mero e data da apresentação: 27/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618733

SANTOS DA CUNHA & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cruz, 105, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 00611/
19551119; identificação de pessoa colectiva n.º 500241201; nú-
mero e data da apresentação: 17/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618865

SANTOS & MENDES, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 883, 1.º, direito, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03339/
19910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502474130; nú-
mero e data da apresentação: 18/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618431

REINALDO NORONHA — ENDOSCOPIA, L.DA

Sede: Rua de Cândido Oliveira, 136, 1.º, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 09457/
20040211; identificação de pessoa colectiva n.º 506863808; nú-
mero e data da apresentação: 05/20050516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674800

RAFAEL GASPAR — ARQUITECTOS, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 69, 1.º, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06692/
20000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504821393; nú-
mero e data da apresentação: 11/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618792

PORTAS DO CERCO — COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 23, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07451/
20010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505026350; nú-
mero e data da apresentação: 01/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661171

PEREIRA, CASANOVA & GOMES, L.DA

Sede: Praça do Conselheiro Torres e Almeida, 5 e 6, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02133/
19850704; identificação de pessoa colectiva n.º 501494570; nú-
mero e data da apresentação: 03/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661457

PERCAFIL — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de D. João II, 53, rés-do-chão, Nogueiró, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06654/
20000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504814109; nú-
mero e data da apresentação: 16/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618784

PEDRO HERCULANO — FISIATRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça de Flávio Sá Leite, 4, 2.º, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07522/
20010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505533642; nú-
mero e data da apresentação: 19/20050504.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674613

PEDRO FERNANDES & FILHAS, L.DA

Sede: Praceta de Flávio Sá Leite, 4, 2.º, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 09555/
20040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506935060; nú-
mero e data da apresentação: 22/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674605

PAULO MELO — TAQUEIRO, L.DA

Sede: Bairro da Senhora do Monte Crasto, 109, Braga (São
Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07489/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505475154; nú-
mero e data da apresentação: 20/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618474

PAPELARIA E PARAMENTARIA DAS FLORES, L.DA

Sede: Rua do Souto, 90, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 04621/
19950510; identificação de pessoa colectiva n.º 503430099; nú-
mero e data da apresentação: 05/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661481

OSBEL — MARROQUINARIA, L.DA

Sede: Avenida do 1.º de Maio, 39, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03846/
19930120; identificação de pessoa colectiva n.º 502913053; nú-
mero e data da apresentação: 29/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618709

NORPERITOS — PERITAGENS E AVERIGUAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Norton de Matos, 104, 4.º, sala F, Braga (São
Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06224/
19990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504431293; nú-
mero e data da apresentação: 01/20050520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674745

NARCISA DE CARVALHO & DIAS, L.DA

Sede: Rua de Dom Frei Caetano Brandão, 99, 1.º esquerdo,
Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03722/
19920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502819979; nú-
mero e data da apresentação: 08/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661163

MÓVEIS ROSAL, L.DA

Sede: Louredo do Além, Vilaça

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02522/
19871014; identificação de pessoa colectiva n.º 501886958; nú-
mero e data da apresentação: 09/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618814

MODOM — MODA TÊXTIL, COMÉRCIO E SERVIÇO, L.DA

Sede: Praça do Bocage, 6, Braga, (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 08079/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 504209752; nú-
mero e data da apresentação: 08/20050503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

7 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006619870

 MIOSOTIS — COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Edifício de São Lázaro, loja 4, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03859/
19930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502971487; nú-
mero e data da apresentação: 26/20050512.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

7 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618911

MILMAR TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar das Sete Fontes, lote 15, São Vítor, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2515/
871102; identificação de pessoa colectiva n.º 501894195; data da
apresentação: 050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luísa Cunha
Martins Peixoto. 2006618962

MEIRELES & FERREIRA, L.DA

Sede: Travessa da Lameira, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 01787/
19811124; identificação de pessoa colectiva n.º 501221425; nú-
mero e data da apresentação: 24/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618725

MAURÍCIO QUEIROZ, L.DA

Sede: Rua de D. Frei Caetano Brandão, 4, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 00649/
19600413; identificação de pessoa colectiva n.º 500188700; nú-
mero e data da apresentação: 04/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661538

MARROQUINARIA AREAL, L.DA

Sede: Rua de Dr. Domingos Pereira, 34, 1.º, esquerdo, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07369/
20010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505393107; nú-
mero e data da apresentação: 09/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618440

MADICONFIANÇA — MADEIRAS, L.DA

Sede: lugar de Escalheiral, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 05625/
19971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503967165; nú-
mero e data da apresentação: 10/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618423

MADEIRÁLIA — PRODUTOS DE MADEIRA, L.DA

Sede: Urbanização das Mouras, lote 60, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 04851/
19951130; identificação de pessoa colectiva n.º 503543276; nú-
mero e data da apresentação: 11/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005659770

JOSÉ MATOS CRUZ, L.DA

Sede: Quinta de Infias, lote B, Braga, (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03470/
19911029; identificação de pessoa colectiva n.º 502644788; nú-
mero e data da apresentação: 4/20050517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

19 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005674540

JOSÉ G. GERALDES, L.DA

Sede: Praceta de Flávio Sá Leite, 7, 5.º, esquerdo, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03518/
19920102; identificação de pessoa colectiva n.º 502675365; nú-
mero e data da apresentação: 23/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

7 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618741

JOSÉ CORREIA GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua de Baixo, 221, 225, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07572/
20010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505529637; nú-
mero e data da apresentação: 19/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618644
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JOSÉ CARLOS MILHÃO FERREIRA, L.DA

Sede: Travessa da Lameira, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07487/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505475146; nú-
mero e data da apresentação: 32/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618687

AUTO MECÂNICA NICEVA, L.DA

Sede: lugar das Viegas, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02817/
19890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502116080; nú-
mero e data da apresentação: 14/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618458

AUDIÇÃO — SOCIEDADE COMERCIAL DE SOM E LUZ, L.DA

Sede: Rua da Quinta de Passos, 99, rés-do-chão, esquerdo,
Areal de Baixo, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02938/
19891027; identificação de pessoa colectiva n.º 502237830; nú-
mero e data da apresentação: 16/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618830

ARMINDO PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 128, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06404/
19990707; identificação de pessoa colectiva n.º 504465899; nú-
mero e data da apresentação: 01/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661627

ARAÚJO & VELOSO, L.DA

Sede: Rua de Santo André, 11 e 13, rés-do-chão, Braga (São
Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02859/
19890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502245638; nú-
mero e data da apresentação: 08/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661430

ANTÓNIO NOVAIS DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: lugar de Soutelo, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07846/
20011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505778890; nú-
mero e data da apresentação: 22/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618881

ANTÓNIO MEIRELES, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Pereira de Castro, 53, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 802/
660325; identificação de pessoa colectiva n.º 500025355; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 07/050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006618512

ANÁLISE DE PROJECTOS E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Rua de Mário de Almeida, 24, 4.º, esquerdo, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3072/
900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502280700; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 05/050429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005685690

ALCAIDE & PEIXOTO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: loja 6, Centro Comercial Avenida, Avenida Central, 33,
Braga, (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5723/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504033271; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 05/050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005658499
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ALBERTO COSTA & VIEIRAS, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 79 e 80, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 00548/
19500223; identificação de pessoa colectiva n.º 500951934; nú-
mero e data da apresentação: 07/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661414

ADÉRITO & COSTA, L.DA

Sede: Rua do Beato Miguel de Carvalho, 216 (com frente para a
Rua da Restauração, 147 a 151), Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 707/
610805; identificação de pessoa colectiva n.º 503482447; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/050428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

2 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002034010

ABÍLIO & GOMES, L.DA

Sede: Rua do Quinteiro, 4, rés-do-chão, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07562/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505520087; nú-
mero e data da apresentação: 22/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618750

A. CAMPOS & AZEVEDO, L.DA

Sede: Campo das Hortas, 54, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02142/
19850726; identificação de pessoa colectiva n.º 501529675; nú-
mero e data da apresentação: 20/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618636

JOSÉ ANTÓNIO SEQUEIRA, L.DA

Sede: Casa dos Coimbras, Largo de São João do Souto, 1.º,
Braga, (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 05963/
19980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504199668; nú-
mero e data da apresentação: 20/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618903

JORGE DIAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Souto, 20, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03988/
19930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503052280; nú-
mero e data da apresentação: 13/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618938

JOPARE — CAFETARIA, L.DA

Sede: Estância do Bom Jesus, Tenões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 01024/
19720919; identificação de pessoa colectiva n.º 500308489; nú-
mero e data da apresentação: 35/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618598

JOÃO DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Pomarelho, lote 10, Este (São Mamede), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 08171/
20020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505893886; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20050517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006619004

JOÃO & ERMINDA, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 371, 1.º direito, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07488/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505475065; nú-
mero e data da apresentação: 08/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674567
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JOÃO G. SILVA, L.DA

Sede: loteamento das Estradinhas, 2, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07494/
20010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505475227; nú-
mero e data da apresentação: 21/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618849

JOÃO AZEVEDO PINTO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua dos Irmãos Roby, 163, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06770/
20000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504764950; nú-
mero e data da apresentação: 31/20050506

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618695

J. CRUZ DA COSTA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização das Rossinhas, bloco A, 3, 2.º, esquerdo,
Este (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07966/
20011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505815303; nú-
mero e data da apresentação: 6/20050518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010233018

J. ALVES & PAULO, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 335, 3.º, esquerdo, Braga,
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07482/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505475073; nú-
mero e data da apresentação: 11/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005139998

DE WITTE-DELCAR — TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar de Carvalhos, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 05769/
19980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504064150; nú-
mero e data da apresentação: 18/20050519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2004.

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010222199

DIAS & FILHO, L.DA

Sede: Avenida Central 33, loja 1, Edifício Centro Comercial
Avenida, Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 04074/
19931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503082899; nú-
mero e data da apresentação: 15/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618822

DIKAS E IDEIAS — DECORAÇÃO DE INTERIORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Luís António Correia, 50, Nogueiró

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 08863/
20030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506367312; nú-
mero e data da apresentação: 02/20050505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005659037

DOMINGOS GODINHO RIBEIRO & C.A L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 16 a 20,
e Rua de São Marcos, 2 a 8, Braga

(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 01530/
19790907; identificação de pessoa colectiva n.º 500880891; nú-
mero e data da apresentação: 02/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661384

 EIRAS & SILVA, L.DA

Sede: Largo do Monte de Arcos, 17, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 09408/
20040120; identificação de pessoa colectiva n.º 506812413; nú-
mero e data da apresentação: 24/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005140007
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ENTREPANO DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 345, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 04650/
19950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503441473; nú-
mero e data da apresentação: 25/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618857

 ESTRELLA FERNANDEZ GUTIERREZ, L.DA

Sede: Largo de São Paulo, 30, 1.º, trás, Braga (Cividade),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06703/
20000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504857169; nú-
mero e data da apresentação: 12/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618580

EURO RIO GRANDE — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, S. A.

Sede: Rua da Quinta da Armada, 38, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03662/
19920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502785950; nú-
mero e data da apresentação: 03/20050523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004

Está conforme.

31 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010222350

FAMIPIZZA — PIZZARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Goja, lote 2, 7, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 08924/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506463567; nú-
mero e data da apresentação: 33/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618679

FERNANDO DIAS, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Vieira Nogueira, Tenões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7483/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505475138; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 06/050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto da prestação de contas referente ao ano de 2004.

10 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006618466

FERNANDO GONÇALVES FERREIRA, L.DA

Sede: Rua dos Becos, 3, Nogueiró, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07368/
20010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505392879; nú-
mero e data da apresentação: 29/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618571

FERSIFIBRAS — INDÚSTRIA DE FIBRAS, L.DA

Sede: Rua de Feliciano Ramos, 41, 1.º, direito, frente, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8279/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 506048250; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/050427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto da prestação de contas referente ao ano de 2002.

29 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Mourão Gomes. 2006619721

FERSIFIBRAS — INDÚSTRIA DE FIBRAS, L.DA

Sede: Rua de Feliciano Ramos, 41-1.º direito, frente, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8279/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 506048250; inscri-
ção n.º 3; número e data da presentação: 19/050427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto da prestação de contas referente ao ano de 2003.

29 de Abril de 2005. — A Segunda Ajudante, Maria de Lurdes
Mourão Gomes. 2006619730

FRANCISCO CASTRO & ALBERTA SANTOS, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 440, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 08594/
20020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506234673; nú-
mero e data da apresentação: 03/20050516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674788

FROSSOPEL — COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Sede: lugar do Cruzeiro ou Bonfim, lote 50, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 09713/
20040817; identificação de pessoa colectiva n.º 507079078; nú-
mero e data da apresentação: 14/20050512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618920
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FUNERÁRIA DE MACEDO & VILELA, L.DA

Sede: Rua de São Victor, 138/140, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 05915/
19980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504150979; nú-
mero e data da apresentação: 01/20050519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674648

FUNERÁRIA DE MACEDO & VILELA, L.DA

Sede: Rua de São Victor, 138/140, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 05915/
19980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504150979; nú-
mero e data da apresentação: 02/20050519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674630

GERMANO CERQUEIRA, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 16, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06864/
20000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504986902; nú-
mero e data da apresentação: 04/20050516.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674796

GLÓRIA MARINHO — APARELHO DIGESTIVO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 554, sala 24, 3.º, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07841/
20011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505726904; nú-
mero e data da apresentação: 13/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2006618652

GRAÇA & CORREIA, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 131, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 00777/
19650428; identificação de pessoa colectiva n.º 501094806; nú-
mero e data da apresentação: 07/20050506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005661422

HIGINO FONSECA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Bernardino Machado, 10, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 06176/
19990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504378414; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050517.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006618970

HOLIDAY SERVICE MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 09438/
20040204; identificação de pessoa colectiva n.º 506863530; nú-
mero e data da apresentação: 37/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2001988443

HPN CONSULTORES PARA ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua dos Peões, 30, Galerias 5/6, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03145/
19901205; identificação de pessoa colectiva n.º 502457082; nú-
mero e data da apresentação: 04/20050518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010232968

INFOTOP — GABINETE DE TOPOGRAFIA,
CARTOGRAFIA E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 364, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2902/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502177934; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/050513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
prestação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005674915

ISABEL CERQUEIRA — ANESTESIOLOGIA, L.DA

Sede: Avenida de António Macedo, 177, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 09017/
20030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506523853; nú-
mero e data da apresentação: 02/20050516.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

Está conforme.

17 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2005674761

ESPOSENDE

MARTIBAT — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente MARTIBAT — ISOLAMENTOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00828/970902; identificação de pessoa colectiva n.º 503965472;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 16/050120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi transforma-
da a sociedade e alterado o contrato, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MARTIBAT — Construções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa das Carneiras, 13, fre-
guesia de Marinhas, concelho de Esposende.

2 — Por simples deliberação, a gerência pode transferir a sede social
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de edi-
fícios, actividades de acabamentos, isolamentos térmicos e acústicos.

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 único sócio Manuel de Jesus Ribeiro Martins.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remunera-
da ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
ao único sócio, já nomeado gerente.

2 — Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a assinatura do gerente nomeado.

3 — Estão incluídos nos poderes de gerência os de comprar, ven-
der e permutar veículos automóveis de para a sociedade.

4 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente le-
tras de favor, finanças, abonações e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-F
do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007183749

QUADRISCALA, COMÉRCIO DE MOLDURAS,
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente QUADRISCALA — COMÉRCIO
DE MOLDURAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01046/001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505216760;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 11 e 12/041111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela apresenta-
ção n.º 11/041111 foi depositada fotocópia da escritura donde consta
a cessação de funções de gerente de Artur Jorge Leal Brandão em 10
de Novembro de 2004 por renúncia.

Mais certifico que pela apresentação n.º 12/041111 foi transfor-
mada a sociedade e alterado o contrato, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma QUADRISCALA, Comércio de Moldu-
ras, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 13, ao
quilómetro 44, freguesia de Gandra, concelho de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na colocação, comercialização e
fabricação de molduras. Comercialização de obras de arte, artigos para
pinturas, esculturas e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quinze
mil euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal de quinze
mil euros, pertencendo ao único sócio Rui Constantino da Silva Fer-
reira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência remunerada ou não conforme for deliberada em
assembleia geral, fica a cargo do único sócio Rui Constantino da Silva
Ferreira já nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-F
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
que o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007183269

M. CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00396/900105; identificação de pessoa colectiva n.º 502266074;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 05/040930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao seu artigo 3.º o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
vinte e quatro mil seiscentos e noventa e nove euros e quarenta e
sete cêntimos e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
noventa e nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta
e oito cêntimos pertencente ao sócio Manuel de Sá Carreira e outra
no valor de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e
oitenta e nove cêntimos pertencente à sócia Maria Eulália Silva da
Cruz Carreira.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao triplo do capital social, nos termos e condições a
estabelecer em assembleia geral.

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

20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007182696
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VILA NOVA DE FAMALICÃO

CONTINENTAL PNEUS (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3475/940208; identificação de pessoa colectiva
n.º 500243182; data da apresentação: 050620.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010383923

NINEPEX — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3435/931217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503110663; data da apresentação: 050620.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010382064

HORÁCIO MONTEIRO DE AZEVEDO & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 441/681227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500966931; data da apresentação: 050620.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007232995

SANTOS & PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6125/010904; identificação de pessoa colectiva
n.º 505638665; data da apresentação: 050616.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

17 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009202422

JOSÉ CARLOS SILVA FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5974/010706; identificação de pessoa colectiva
n.º 505621690; data da apresentação: 050616.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

17 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009202945

CARMO & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3914/960103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503571733; data da apresentação: 050616.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

17 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010385373

J. BRITO & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1422/821119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501327410; data da apresentação: 050616.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

17 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010385586

PICHELARIA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4395/970925; identificação de pessoa colectiva
n.º 503967513; data da apresentação: 050617.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010360648

IDALINA DA SILVA GUIMARÃES & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 191/610912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506280; data da apresentação: 050617.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010383451

BORDADOS TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3463/940119; identificação de pessoa colectiva
n.º 503174920; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 13/050609.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Ernesto Perfeito Ribeiro Tavares.
Data: 3 de Junho de 2005.
Causa: por renúncia.

Conferi e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010360796

SOUSA & FERRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3589/940831; identificação de pessoa colectiva
n.º 503288691; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 09/050609.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Francisco José Gomes de Sousa

Lopes em 12 de Maio de 2005, por renúncia.

Conferi e está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010381521

JOÃO DA SILVA MARTINS — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4511/980205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504074911; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/
050609.
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Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente.
Nomeada: Maria da Conceição da Costa Pereira, casada.
Data da deliberação: 27 de Maio de 2005

Conferi e está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010381564

CARPINTARIA BELÉM — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6636/020808; identificação de pessoa colectiva
n.º 505942690; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
050615.

Certifico que o sócio da sociedade acima referida delibera proceder
à dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 9 de Junho de 2005.

Conferi e está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010384997

FIBROSOM — INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7687/050516; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 22/050516.

Certifico que entre José Luís da Costa Mesquita, casado na comu-
nhão de adquiridos com Rosa Peixoto da Costa Mesquita, Rosa Pei-
xoto da Costa Mesquita, casada com o supra-identificado sócio José
Luís da Costa Mesquita, Tânia Filipa da Costa Mesquita, solteira,
maior, e Manuela Margarida da Costa Mesquita, solteira, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FIBROSOM — Indústria Transforma-
dora de Materiais para a Construção Civil, L.da, e tem a sua sede no
Parque Empresarial Fibrosom, lugar de Nespereira, freguesia de Cabe-
çudos, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá, criar
sucursais, agências ou outras formas legais de representação, no terri-
tório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de chapas, folhas, tubos
e perfis de plástico, tubos de cartão, granulado e poliestireno expan-
dido.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de cem mil
euros, dividido em quatro quotas: uma de cinquenta e cinco mil euros,
do sócio José Luís da Costa Mesquita, outra de vinte e cinco mil eu-
ros, da sócia Rosa Peixoto da Costa Mesquita, outra de dez mil euros,
da sócia Dr.ª Tânia Filipa da Costa Mesquita, e outra de dez mil eu-
ros, da sócia Dr.ª Manuela Margarida da Costa Mesquita, mas está
realizado apenas quanto a metade por todos os sócios, devendo a res-
tante parte ser realizada no prazo de dois anos, a contar de hoje.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de dois milhões de eu-
ros.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida,
entre sócios.

§ único. A cessão a estranhos carece do consentimento da, socie-
dade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência fica dispensada de caução e será ou não remunera-
da conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios José Luís da Costa
Mesquita e Rosa Peixoto da Costa Mesquita, os quais não serão remu-
nerados.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes, José Luís da Costa
Mesquita ou Rosa Peixoto da Costa Mesquita.

§ 1.º Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
negócios de favor, sob pena de ser exigida responsabilidade por tais
actos.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

designadamente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
c) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
d) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ 1.º O preço da quota amortizada será no caso da alínea a) o valor

acordado, e nos restantes casos o resultado do último balanço e o
pagamento da contrapartida é fraccionado em duas prestações semes-
trais.

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

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias,
um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das enviadas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, for-
ma que será dispensada em caso de assembleias universais.

Conferi e está conforme.

O Auditor, Rui Pedro Carvalho da Costa Campos. 2010366018

TMG-HOLDING — SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.

Matrícula n.º 4634/980602; identificação de pessoa colectiva
n.º 504181424; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 25 e 26/050608.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do fiscal único efectivo e do fiscal único su-

plente.
Data: 18 de Março de 2005.
Causa: renúncia.
Designação dos membros da fiscalização.
Fiscal único efectivo — PricewaterhouseCoopers & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por
António Joaquim Brochado Correia, casado, ou por José Pereira Al-
vas, casado; fiscal único suplente — Hermínio António Paulos Afon-
so, casado.
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Duração do mandato: até ao termo do mandato 2004/2006.
Data da deliberação: 18 de Março de 2005.

Conferi e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010369866

MESTRIROUGE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7705/050608; identificação de pessoa colectiva
n.º 505924218; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/
050608.

Certifico que foi deliberado que, em consequência, procede à alte-
ração parcial do contrato de sociedade, quanto ao artigo 1.º, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MESTRIROUGE — Investimentos Imo-
biliários e Turísticos, S. A., e tem a sua sede na Rua do Conselheiro
Santos Viegas, Edifício Domus III, 3.º, sala 19, freguesia e concelho
de Vila Nova de Famalicão.

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

Conferi e está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010369882

TOP WORLD — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7474/040823; identificação de pessoa colectiva
n.º 507057171; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/
050608.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Alteração do artigo 2.º do respectivo pacto social, o qual passa a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria da construção civil, na pro-
moção imobiliária, na compra e venda de bens imóveis e na explora-
ção de casas de chá e pastelarias.

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

Conferi e está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010360478

TÁXIS ZÉ-ZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 427/681116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500499764; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 06/050607.

Certifico que a sede da sociedade acima referida mudou para Santi-
ago de Gavião, 2980, freguesia de Gavião.

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

Conferi e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010380967

KURT O. JOHN — COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1956/870831; identificação de pessoa colectiva
n.º 501867678; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/
050614.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam re-
formular o artigo 3.º, os n.os 1 e 2 do artigo 4.º e o n.º 1 do artigo 6.º
do pacto social, aos quais dá a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinhen-
tos mil euros e encontra-se representado por três quotas, sendo uma
de quatrocentos mil euros, da sócia Kurt O. John, GmbH & Co. Kg,
e duas de cinquenta mil euros cada, do sócio Carlos Manuel Pereira
Barbosa de Andrade.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo só-
cio Carlos Manuel Pereira Barbosa de Andrade e pelos não sócios An-
dreas Theisinger e Curd-Rainer John, ambos casados e residentes em
Munchweiler, Pirmasens, Alemanha, bem como pelos sócios ou não,
que forem nomeados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois geren-
tes.

ARTIGO 6.º

1 — A quota pertencente à sócia Kurt O. John, GmbH & Co. Kg
pode ser livremente cedida se a cessão for entre sócios, descendentes
ou ascendentes, efectuada a sociedades coligadas com a sócia Kurt O.
John, GmbH & Co. Kg, ou a sócios destas sociedades; para a cessão a
outras pessoas é necessário o consentimento da sociedade, gozando
de direito de preferência os sócios e a sociedade sucessivamente.

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

Conferi e está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010368533

NARCISO CARVALHO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 928/781215; identificação de pessoa colectiva
n.º 500817597; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 13/
050614.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente.
Nomeado: Miguel Augusto Sousa Alves, casado.
Data da deliberação: 15 de Março de 2005.

Conferi e está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010361733

IBERTELAS — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4565/980317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504129228; data da apresentação: 050620.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006414224

IMOBILIÁRIA TRIÂNGULO DAS VIAS RÁPIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7707/050615; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 18/050615.

Certifico que, entre Raul Pereira de Oliveira, casado com Maria
Rosa Madureira Pinheiro, no regime de comunhão geral — € 67 000,
e Manuel Augusto Martins de Oliveira, casado com Maria Clarinda da
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Cruz Figueiredo, no regime de comunhão de adquiridos — € 33 000,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Imobiliária Triângulo das
Vias Rápidas, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Emigrantes, 7, fregue-
sia de Castelões, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoção imobiliária. Compra
e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de sessenta
e sete mil euros, pertencente ao sócio Manuel Augusto Martins de
Oliveira, e outra do valor nominal de trinta e três mil euros, perten-
cente ao sócio Raul Pereira de Oliveira.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de quinhentos 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 suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Conferi e está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2009461169

BAYRUTRA — REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7703/050607; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 16/050607.

Certifico que Artur Jorge Machado Fernandes, casado na comunhão
de adquiridos com Mónica Alves Moreira, constitui a sociedade acima
referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de BAYRUTRA — Representa-
ções, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de São João, 41, 2.º, esquerdo, Urba-
nização Verde Jardim, freguesia de Esmeriz, concelho de Vila Nova
de Famalicão.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, representações e agente de
comércio por grosso de uma grande variedade de produtos, nomeada-
mente, equipamento industrial, veículos automóveis, produtos alimen-
tares, bebidas e têxteis em geral; prestações de serviços de apoio ad-
ministrativo a empresas e particulares, tais como transacções, compra
e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, arrenda-
mento, gestão e administração de imóveis; exploração de restaurante
com snack-bar, café, salão de jogos, padaria, pastelaria; organização,
promoção e realização de festas e eventos; actividade de catering;
decoração de espaços e interiores; limpeza de veículos, importação e
exportação, limpezas domésticas e industriais.

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 outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação, em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cinquenta mil euros.

ARTIGO 8.º

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

Conferi e está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010368517

PROVIBOM — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5016/990623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504507206; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 09/
050614.

Certifico que o sócio da sociedade acima referida delibera transfor-
mar esta sociedade em sociedade unipessoal por quotas, e em conse-
quência alterar o contrato de sociedade, mantendo a firma social, a
sede e o seu objecto, a qual fica a reger-se pelos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PROVIBOM — Comércio de Carnes,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Avenida do General Humberto Delgado,
180, 2.º, sala C, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de bovi-
nos, suínos e caprinos comércio de carnes congela as e transforma-
das, importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta mil euros, representado por duas quotas, uma no valor nominal de
cinquenta e cinco mil euros e outra do valor nominal de cinco mil
euros, pertencentes ao sócio único, José Carlos Leitão Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão do
sócio único, será exercida por um ou mais gerentes, ficando desde já
afecta ao sócio único, José Carlos Leitão Ribeiro, que se mantém nas
funções de gerência que já vinha exercendo na sociedade.
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§ 1.º A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
§ 2.º Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá com-

prar viaturas automóveis, bem como celebrar contratos de locação
financeira.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio sócio, quando necessária.

ARTIGO 7.º

Por decisão do sócio poder-lhe-ão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de cem mil euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010360826

FESICO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
METALO-MECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2189/880913; identificação de pessoa colectiva
n.º 502037601; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7;
números e datas das apresentações: 05/060514 e 06/050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Nuno Ferreira de Melo Simões, Data:
22 de Janeiro de 2004.

Causa: renúncia.
Designação de gerente.
Nomeado: Jaime Viriato Norte de Melo Simões, divorciado.
Data da deliberação: 2 de Fevereiro de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010381556

DAJ — ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6889/020213; identificação de pessoa colectiva
n.º 506004384; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: Of. 05, 06 e 07/
050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente João Pedro dos Santos Lopes.
Data: 18 de Dezembro de 2003.
Causa: renúncia.
Cessação de funções do gerente Miguel Amadeu Teixeira Novais

Francisco.
Data: 18 de Dezembro de 2003.
Causa: renúncia.
Certifico que os sócios deliberam alterar o artigo 3.º e os n.os 1 e 2

do artigo 4.º do pacto social, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil e cem euros representado por duas quotas, uma do valor nominal
de quatro mil oitocentos e quarenta e cinco euros pertencente ao sócio
Dinis Miguel Campos Leitão e outra do valor nominal de duzentos e
cinquenta e cinco euros pertencente ao sócio Dinis da Silva Cerejeira
Leitão.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral incumbe ao sócio
Dinis Miguel Campos Leitão que desde já fica nomeado gerente.

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

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

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010367162

BRINK & LIMA — DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5218/000203; identificação de pessoa colectiva
n.º 502724048; data da entrega: 050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas relativas ao ano de 2004

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
Sá Araújo. 2007236052

PASSOS & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7706/050614; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 03/050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, entre:
1.º Américo Alves de Passos, casado na comunhão de adquiridos

com Cidália Meireles Machado Passos.
2.º Francisco Jorge Marques Mendes, casado na comunhão de ad-

quiridos com Alda Maria da Cunha Machado.
Foi constituída a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte

contrato:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Passos & Mendes, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é na Rua do Rio Ave, 103, freguesia de
Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e por grosso de
portas e automatismos e outros materiais eléctricos. Instalação de
portas e outros materiais de construção e de serralharia. Instalação de
todo o tipo de materiais eléctricos. Fabricação de produtos metálicos
diversos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Américo Al-
ves de Passos e Francisco Jorge Marques Mendes.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como tomar de

trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira.
4 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Américo Alves

de Passos e Francisco Jorge Marques Mendes.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares de capital até ao limite máximo de
cinco vezes o montante das suas quotas.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do res-
pectivo objecto. Declararam, ainda, os outorgantes que os gerentes
ora designados ficam desde já autorizados:

a) A levantar o capital social depositado em nome da sociedade na
respectiva instituição bancária para fazer face às despesas de escritu-
ra, publicação e registo, bem como à aquisição do equipamento e do
material necessários à sua instalação e início de actividade; e

b) A celebrar negócios jurídicos em nome da sociedade, nomeada-
mente quaisquer contratos de locação ou de compra e venda de mó-
veis.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005359572

AGRO-SENRA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2426/891116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502249242; data da entrega: 050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas relativas ao ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
Sá Araújo. 2010380991

BRAGANÇA
BRAGANÇA

MALAMEN’S — CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1737/
20050609; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, entre Rui Pedro
Ledo Carvalho, solteiro, maior, e Carina da Silva Vale, solteira, maior,
foi constituída uma sociedade por quotas, que se rege nos termos se-
guintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma MALAMEN’S — Café Snack-
-Bar, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Abade de Baçal, 15, rés-
-do-chão, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

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

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

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

2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços no ramo do
café.

3.º

1 — O capital social, integralmente 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 delas pertencente
a cada um dos sócios, Rui Pedro Ledo Carvalho e Carina da Silva
Vale.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios
ou não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Rui Pedro Ledo
Carvalho e Carina da Silva Vale.

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

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

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

6.º

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

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

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

7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na clá-

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

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

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

d) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

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

9 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442709

SABORES PERFEITOS, COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1738/
20050609; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, entre Armando
Manuel Simões Leandres Perestrelo Botelheiro, casado, José Duarte
Fernandes, casado, e Fernanda Angelina Alves Sá, casada, foi consti-
tuída uma sociedade por quotas, que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A aociedade adopta a denominação de Sabores Perfeitos, Co-
mércio de Produtos Agrícolas, L.da, e tem a sua sede em Vale de Ál-
varo, Bragança.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência pode transfe-
rir a sua sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou o outra
forma de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, transporte, distri-
buição, transformação, rotulagem, embalamento, importação e ex-
portação de produtos de origem animal, vegetal e derivados, nomea-
damente produtos de origem biológica, com denominação de origem
protegida, indicação geográfica protegida e denominação de origem
controlada (DOP, IGP, DOC).

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma das quotas assim
subscritas: uma quota no valor nominal de mil seiscentos e cinquenta
euros do sócio Armando Manuel Simões Leandres Perestrelo Bote-
lheiro; uma quota no valor nominal de mil seiscentos e cinquenta euros
do sócio José Duarte Fernandes; uma quota no valor nominal de mil
e setecentos euros da sócia Fernanda Angelina Alves Sá;

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez mil euros.
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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 todos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com o objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
lei 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 liquidados anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será e do o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
tetos praticados pela gerência nesse período logo que definitivamente
matriculada.

9 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442687

TALHA D’OURO — CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE ARTE SACRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 01377/
20020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505895064; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20050608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontra dis-
solvida e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 27 de Maio de 2005.

13 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442660

CARTIMALI — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 667/
19920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502807970; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontra dis-
solvida e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 25 de Maio de 2005.

8 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria Moreira
de Sousa. 2009442679

GIL & GUERRA — REVESTIMENTOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 01489/
20021025; identificação de pessoa colectiva n.º 506350690; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050614.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de 2004 e os documentos se encontram depo-
sitados na respectiva pasta.

14 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009443357

INTERBRAGANÇAIMO — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 00940/
19960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503592862; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050616.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INTERBRAGANÇAIMO — Sociedade
de Gestão Imobiliária, S. A.

ARTIGO 3.º

O sociedade tem por objecto a compra, construção, arrendamento,
administração e gestão de imóveis, de centros comerciais e todas as
actividades económicas e comerciais relacionadas com os indicados
fins.

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

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009443063

FERNANDES, SÁ & PRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 01321/
20010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505459604; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 13/20050616.

Certifico que a sociedade em epígrafe se encontra dissolvida e en-
cerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 15 de
Abril de 2005.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2009443055

MACEDO DE CAVALEIROS

PERDIROMA, ACTIVIDADES DE PRODUÇÃO
CINEGÉTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 537/030808; identificação de pessoa colectiva
n.º 506651495; data do depósito: 050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006956078

GROSSEMAC — ARMAZÉM DE VENDAS POR GROSSO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 366; identificação de pessoa colectiva n.º 504304178; data
do depósito: 20050621.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006956086

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE MACEDO
DE CAVALEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 244; identificação de pessoa colectiva n.º 502044969; data
do depósito: 20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006956094

C. M. N.  COMPANHIA — METALÚRGICA
DO NORDESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 403; identificação de pessoa colectiva n.º 504844768; data
do depósito: 20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959484

CAFÉ RESTAURANTE O CASAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 278; identificação de pessoa colectiva n.º 503530697; data
do depósito: 20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho
2006959395

SERROVIEIRA — TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 212; identificação de pessoa colectiva n.º 502808942; data
do depósito: 20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959352

BAR BIGODES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 324; identificação de pessoa colectiva n.º 503971251; data
do depósito: 20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959360

PASTELARIA GALAXIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 311; identificação de pessoa colectiva n.º 503860549; data
do depósito: 20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959417

CARLOS FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 296; identificação de pessoa colectiva n.º 503696862; data
do depósito: 050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959433

BARREIRA E MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 101; identificação de pessoa colectiva n.º 970002921; data
do depósito: 050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959930

TÁXIS CAMPOS & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 448/010704; identificação de pessoa colectiva
n.º 505430754; data do depósito: 050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959468

XAMAPRINT — RECICLAGEM E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 533/030627; identificação de pessoa colectiva
n.º 506504522; data do depósito: 050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959450

SALSAS & SANTOS — SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 484/020531; identificação de pessoa colectiva
n.º 506154939; data do depósito: 050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Conservador, Gabriel Carvalho.
2006959921
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VIMIOSO

FERNANDO BRÁS & BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500561699; data do depósito: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal, Maria
do Céu Ramos Freitas Paredes. 2010922093

ISIDRO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 5005561745; data do depósito: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal, Maria
do Céu Ramos Freitas Paredes. 2010922913

DOMINGUES & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 505396807; data do depósito: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal, Maria
do Céu Ramos Freitas Paredes. 2010922085

COIMBRA
COIMBRA

LABURCOL — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
URBANÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 01998/
691108; identificação de pessoa colectiva n.º 500162271; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2008289540

J. MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 924;
identificação de pessoa colectiva n.º 500145873; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 29/20050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011041406

SALUS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 04696/
910910; identificação de pessoa colectiva n.º 502630086; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004192151

OLÍMPIO VÍTOR & MEDINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 03109/
840123; identificação de pessoa colectiva n.º 501421513; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2008289354

ANTÓNIO MADEIRA & ANÍBAL FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 03621/
870511; identificação de pessoa colectiva n.º 501833820; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 31/050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011018617

PROMEI CENTRO — MONTAGEM E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9570;
identificação de pessoa colectiva n.º 506470113; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 09/20050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011040981

EUROGEF — GESTÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4620;
identificação de pessoa colectiva n.º 502626291; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 12/20050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011041031

EDUARDO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1361;
identificação de pessoa colectiva n.º 500091323; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 07/20050613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000212620

GENEBOX — DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
DE TESTES DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9651;
identificação de pessoa colectiva n.º 506264297; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 23/20050609.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008288188

JORUCAR — EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3118;
identificação de pessoa colectiva n.º 501440500; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 25/20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008288170

MOTA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 500058296; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 01/20050613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000754791

ACÁCIO COSTA PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1568;
identificação de pessoa colectiva n.º 500007373; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 03/20050607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011039304

QUINTA DO RIBEIRO — SOCIEDADE
AGRO-TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6497;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757314; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 04/20050603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

3 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004205490

GARCIA & CONCEIÇÃO, SERVIÇOS MÉDICOS
DE NEURORRADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503586900; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 21/20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

13 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2004190213

NOGUEIRA & LINO, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7332;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265822; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/20050601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Arménio Peça da Costa Lino, por
renúncia, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005.

1 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011018161

MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE COIMBRA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5084;

identificação de pessoa colectiva n.º 502936436; averbamentos
n.os 2 e 3 à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 4, 5 e 6; números e
data das apresentações: 21, 23 e 25/20050608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Pedro Estácio Marques, vogal do conselho de
administração, por renúncia de 30 de Setembro de 2004, e de André
Veloso Ferreira dos Santos, vogal do conselho fiscal, por renúncia de
12 de Novembro de 2004.

Certifico ainda a designação de Jorge Manuel de Andrade Barroso
e Silva Marques como vogal do conselho de administração e de João
Paulo Moutela Ferreira como vogal do conselho fiscal.

Mais certifico que foi efectuado o registo do depósito das contas
de exercício do ano de 2004.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011011922

MONDEGOCLINIC, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8544;
identificação de pessoa colectiva n.º 505278103; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 02; números e data das
apresentações: 09 e 11/20050602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi desloca-
da a sua sede para a Rua de Francisco Lucas Pires, 75, lote 18, 5.º, A,
Urbanização Casal da Eira, Santo António dos Olivais, 3030-489
Coimbra e que foi efectuado o registo do depósito das contas de exer-
cício do ano de 2004.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011010357

TRIFECTA — APOIO A SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9840;
identificação de pessoa colectiva n.º 506715426; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 11/20050607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003468005

Ó — CRIATIVIDADE, IMAGEM E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5880;
identificação de pessoa colectiva n.º 503366196; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 10/20050607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004190256

SIMÕES & NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6538;
identificação de pessoa colectiva n.º 503767662; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 13/20050607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003467971
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HELENA SOBRAL PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4144;
identificação de pessoa colectiva n.º 502252170; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 12/20050602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004201002

A CAVE — RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3727;
identificação de pessoa colectiva n.º 501906126; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 10/20050602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004192470

PREDICENTRO — PREDIAL DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2785;
identificação de pessoa colectiva n.º 501233075; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 04/20050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011010969

GONÇALVES DUARTE , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3422;
identificação de pessoa colectiva n.º 501674616; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 03/20050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004193590

BRIOSAGEST — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7030;
identificação de pessoa colectiva n.º 504072030; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 06/20050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011031010

TREVO VERDE — RESTAURANTE, CAFÉ,
CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4428;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498390; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 04/20050607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011011647

AUTO CENTRAL DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 02410/
790905; identificação de pessoa colectiva n.º 500862648; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 41/050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004200987

IMORIVER — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES
DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6910;
identificação de pessoa colectiva n.º 504011359; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 27/20050609.

Certifico que foi registada a alteração do contrato de sociedade
quanto aos artigos 1.º e 3.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMORIVER — Imobiliária e Constru-
ções de Coimbra, L.da, e tem a sua sede no lugar de Porto Bordalo,
Estrada da Raposa, lote 2, garagem 8, freguesia de Santa Clara, con-
celho e cidade de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social é de setenta e cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de cinquenta e quatro mil setecentos e cin-
quenta euros pertencente ao sócio António Manuel da Silva; e uma
de dezoito mil euros e uma de dois mil duzentos e cinquenta euros,
estas duas pertencentes à sócia Maria Dolores Matias da Silva.

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na respectiva pasta.

9 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011038294

ATENAS BETÃO — SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5832;
identificação de pessoa colectiva n.º 503350672; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 11/20050606.

Certifico que foi registada a alteração do contrato de sociedade
quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 5.º os quais ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes
todos os sócios e o não sócio Renato Paulo Marques Ribeiro.

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

O texto do pacto social actualizado encontra-se depositado na res-
pectiva pasta.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2008288013

ALEXANDRA VINAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8835;
identificação de pessoa colectiva n.º 505470020; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e data das apresenta-
ções: of 31 e 32/20050607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Francisco Manuel Simões Fernan-
des dos Santos, por renúncia, em 18 de Maio de 2005.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato de socie-
dade quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 4.º e artigo 3.º, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Alexandra Vinagre, L.da
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: duas iguais de dois mil duzentos e cinquenta euros cada, ambas
pertencentes à sócia Alexandra Rosa Rodrigues Vinagre, e uma de
quinhentos euros, pertencente à sócia Maria Fernanda da Conceição
Rodrigues Vinagre.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeada gerente a só-
cia Alexandra Rosa Rodrigues Vinagre.

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na respectiva pasta.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011038278

EMAGREÇA — SAÚDE DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7312;
identificação de pessoa colectiva n.º 504237489; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 33/20050607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da dissolução, sendo o prazo de encerramento da liquidação de
3 anos a partir de 6 de Junho de 2005.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011038286

LOUSÃ

NARCISO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 1011/
050606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050606.

Certifico que entre João Aleixo Rodrigues dos Santos, e mulher,
Joana Maria Neves Grade Poiares da Silva, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Narciso & Silva, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Dr. Pires de Carvalho, 36, vila, freguesia e concelho
da Lousã.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de medicina dentá-
ria e odontológica.

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 João Aleixo Rodrigues dos Santos Narciso e Joana
Maria Neves Grade Poiares da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

Quando permitidas por lei são livres as divisões e cessões de quotas
entre sócios, carecendo de autorização escrita da sociedade noutros
casos, reservando-se para a sociedade, em primeiro lugar, e para qual-
quer sócio não cedente, em segundo lugar, o direito de preferência em
qualquer cessão de quotas a estranhos à sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada co-
ercivamente;

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

c) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no anterior
artigo quinto.

ARTIGO 8.º

Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global igual a cinquenta
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis e imóveis, designadamente equipamentos e veículos au-
tomóveis, incluindo por contratos leasing, renting, ald e com recurso
a crédito bancário, e tomar de arrendamento imóveis necessários à
prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395267

MIRANDA DO CORVO

COIMAGAL — COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00444/030428; identificação de pessoa colectiva n.º 506488500;
número e data da apresentação: 8/20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2011013852

OITOITENTA — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 328/991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504773526;
número e data da apresentação: 7/20050617.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003656677

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA MIRANDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 367/20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505345668;
número e data da apresentação: 15/20050622.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2011022827
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VAGEM — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00189/940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503167169;
número e data da entrada: 14/20050622.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003656715

MIGUEL BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 271/980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504058258;
número e data da entrada: 13/20050622.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2004204850

TRANSPORTES SANDOEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 360/20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 504946544;
número e data da entrada: 12/20050622.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003656707

ARLINDO LUÍS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 51/880506; identificação de pessoa colectiva n.º 501976388;
número e data da entrada: 11/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003656685

BENTO & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 46/190488; identificação de pessoa colectiva n.º 501966072;
número e data da entrada: 10/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003656693

SCURRA — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 429/171002; identificação de pessoa colectiva n.º 504440462;
número e data da entrada: 9/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2004204877

MAJORPAL — COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00061/861022; identificação de pessoa colectiva n.º 501729631;
número e data da entrada: 6/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Paula Cristiana Machado
de Freitas Morais. 2003656642

OLIVEIRA DO HOSPITAL

SOMIT — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 375/880427; identificação de pessoa colectiva n.º 500787913;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 38 e inscrição n.º 40; números e
data das apresentações: 03 e 04/050519.

Certifico que do averbamento n.º 3 à inscrição n.º 38, foi extraído
o seguinte teor:

Facto: cessação de funções do administrador, Pedro Manuel de
Azeredo Ferreira Lopes.

Causa: Renúncia.
Data: 30 de Março de 2005.
E da inscrição n.º 40, foi extraído o texto seguinte:
Facto: designação do membro do órgão de administração: adminis-

trador — Rui Manuel Gonçalves Correia, casado, Rua do Moinho do
Vento, 326, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Prazo: Até ao termo do mandato em curso.
Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008721949

SOMIT — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 375/880427; identificação de pessoa colectiva n.º 500787913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008721957

AGLOMA — SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MADEIRA
AGLOMERADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 70/660428; identificação de pessoa colectiva n.º 500011109; ins-
crição n.º 39; número e data da apresentação: 05/20050519.

Certifico que da inscrição n.º 39, foi extraído o texto seguinte:
Facto: designação dos membros do órgão de administração e do

fiscal único.
Conselho de administração: Carlos Francisco de Miranda Guedes

Bianchi de Aguiar, casado, Rua de Duarte Barbosa, 364, 2.º B, Porto;
José António Comesaña Portela, casado, Carretera Burgos,  Portugal
ao quilómetro 119, Colónia Técnicos Tafisa, Chalet n.º 0, Valladolid,
Espanha; Rui Manuel Gonçalves Correia, casado, Rua do Moinho de
Vento, 326, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Fiscal único: Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, S. A., Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Salda-
nha, 1, 6.º, Lisboa — Representado por Jorge Manuel Araújo de Beja
Neves, revisor oficial de contas, casado (efectivo), Rua da Venezuela,
22, 10.º, esquerdo, Porto, e António Marques Dias, revisor oficial de
contas, casado (suplente), Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo,
Lisboa.
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Prazo: Quadriénio 2005 a 2008.
Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008721922

AGLOMA — SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MADEIRA
AGLOMERADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 70/660428; identificação de pessoa colectiva
n.º 500011109.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008721930

TÁBUA

ROSA & IRMÃOS, L.DA

Sede: freguesia de Espariz, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00071/
010282; identificação de pessoa colectiva n.º 501243666.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º l, apresentação n.º 01/
050613, a cessação de funções de gerente de Carlos Manuel Miranda
Rosa, por renúncia em 8 de Junho de 2005.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 02/
050613, a cessação de funções de gerente de José Sebastião Miranda
Rosa, por renúncia em 8 de Junho de 2005.

Pela apresentação n.º 04/050613, inscrição n.º 8, foi alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

5.º

A gerência incumbe aos sócios, obrigando-se a sociedade em todos
os seus actos e contratos, com a assinatura de um gerente, mantendo-
-se na gerência o sócio José Alves Nunes Marques, já nomeado.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Conservadora, Marinha da Conceição
dos Reis Fevereiro. 2008208117

ELECTROTABUENSE — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente ELECTROTABUENSE — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA)

Sede: lugar de Carragosela, freguesia de Espariz,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00462/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505757958.

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

Pela apresentação n.º 03/050615, inscrição n.º 7, foi alterado par-
cialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º
e 8.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTROTABUENSE — Comércio
de Electrodomésticos, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Carragosela, freguesia de
Espariz, concelho de Tábua.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de electrodo-
mésticos e cutelarias e o comércio a retalho de mobiliário.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio, Nilton César Godinho Tavares.

ARTIGO 5.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 destes
carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que pelo sócio, forem
fixadas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, pertence ao sócio, que desde
já nomeado gerente, ou a pessoas estranhas à sociedade que sejam
designadas pelo sócio.

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, nos termos permitidos por lei, mesmo que o objecto das mesmas
seja diferente do seu.

ARTIGO 8.º

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

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

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora, Marinha da Conceição
dos Reis Fevereiro. 2008208125

ÉVORA
ALANDROAL

LANDRISCOS, PRODUÇÃO DE ISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00122/
000228; identificação de pessoa colectiva n.º 504865684; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/110604.

Certifico que por escritura de 11 de Março de 2004, lavrada a fl. 35
do livro n.º 178-C do Cartório Notarial de Estremoz, foi dissolvida a
referida sociedade.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes
Rosado de Fontes. 2007046768

BORBA

PLÁCIDO JOSÉ SIMÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00038/
811231; identificação de pessoa colectiva n.º 501232117; data da
apresentação: 20050601.

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

Está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Natália de Jesus
Esteves Lapão. 2006166700
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BORBALUGA — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00332/
030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506620727;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: Of. 02 e 03/050614.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 1.º, n.º 2, do
respectivo pacto ficando o mesmo, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Egas Moniz, lotes 23 e
24, Zona Industrial Cruz de Cristo, freguesia de Borba (Matriz), con-
celho de Borba.

O gerente, José Alberto Moreira Amaro, renunciou à gerência em
10 de Maio de 2005.

O pacto na sua redacção actualizada está depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2001363532

ÉVORA

ALIANÇA CICLISTA EBORENSE, L.DA

Sede: Rua do Muro, 40-A, São Mamede, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 00803/
19820916; identificação de pessoa colectiva n.º 501310746; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 21/20050615.

Certifico que foi aumentado o capital de 700 000$ para 5000 eu-
ros, tendo em consequência sido alterado o 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

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas, sendo uma no valor de qua-
tro mil duzentos e oitenta e cinco euros e setenta e um cêntimos
pertencente ao sócio António Soares Ferreira e outra no valor de
setecentos e catorze euros e vinte e nove cêntimos pertencente à
sócia Francelina de Matos Correia.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009298950

MANUEL SEZÕES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Sede: Travessa do Lança e Dardo, 13, 1.º, São Mamede, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03350/
20050614; identificação de pessoa colectiva n.º 507306120; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 18/20050614.

Certifico que Manuel José Mendes Sezões, casado com Custódia
Maria Perdigoto Isá Sezões, na comunhão de adquiridos, Avenida dos
Salesians, 29, letra A, Malagueira, Évora, e Carlos Miguel Isa Sezões,
solteiro, maior, Travessa do Lança e Dardo, 13, 1.º, Évora, constitu-
íram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Sezões — Sociedade de
Mediação de Seguros, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa do Lança e Dardo,
13, 1.º, freguesia de São Mamede, concelho de Évora.

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 mediação de seguros.

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 titulada pelo sócio Manuel José
Mendes Sezões e outra do valor nominal de mil euros titulada pelo
sócio Carlos Miguel Isá Sezões.

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 em todos os seus actos e contratos,
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.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009299183

BAIÃO & FILHAS, L.DA

Sede: Rua do Sol Nascente, 7, rés-do-chão, Bairro do Bacelo, Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2196/
19980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504089420;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 42/20050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para Rua do Sol Nascente, 7, rés-do-chão, Bairro do
Bacelo, Évora.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009298969

ANTÓNIO PIMENTA, L.DA

Sede: Bairro da Casinha, Rua L, lote 7, 1.º, Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 00763/
19820128; identificação de pessoa colectiva n.º 501229701; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 31/20050721.

Certifico que, com referência à sociedade indicada em epígrafe, foi
efectuada a dissolução da sociedade, sendo o prazo para a liquidação
de 3 anos a contar de 7 de Julho de 2005.

5 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Fátima
Isabel Rainho Lopes. 3000182185

REDONDO

TRANSPORTE CENTRAL DE REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 00018/
181168; identificação de pessoa colectiva n.º 500563942; data do
depósito: 20040620.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Desidéria
Saraiva da Silva Padilha. 2010094042
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REGUENGOS DE MONSARAZ

AMBULÂNCIAS MONSARAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00310/980526; identificação de pessoa colectiva
n.º 504151045.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003747818

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR.A CRISTINA MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00353/00630; identificação de pessoa colectiva
n.º 505027178.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420070

O GLUTÃO, LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00311/980609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504211749.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420100

PORTILOPES, INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00178/920124; identificação de pessoa colectiva
n.º 502685204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420118

SERRALHARIA CORVALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00197/921022; identificação de pessoa colectiva
n.º 502854596.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420126

REGINVEST — INDÚSTRIA HOTELEIRA E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00364/001213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505125609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420061

TUBO DIESEL — APOIO TÉCNICO À AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00155/900404; identificação de pessoa colectiva
n.º 502347414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420088

PADARIA DO BALDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00330/990622; identificação de pessoa colectiva
n.º 504445464.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420096

CASA CARDOSO ARTIGOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00249/960123; identificação de pessoa colectiva
n.º 503560880.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725326

A IZENTA DE REGUENGOS — VITICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00415/020515; identificação de pessoa colectiva
n.º 505998530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003747311

PLANÍCIE E LAGO — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00490/040520; identificação de pessoa colectiva
n.º 506715264.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 21 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003747303

CONSTRUÇÕES MOLEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00434/020923; identificação de pessoa colectiva
n.º 506114201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 22 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725334
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JOSÉ RAMALHO, AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00438/021016; identificação de pessoa colectiva
n.º 506199673.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420045

PAPELARIA CENTRAL DE FRANCISCO MANUEL
CARRILHO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00205/930709; identificação de pessoa colectiva
n.º 503037150.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420010

ABOBOLADRILHO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00279/970702; identificação de pessoa colectiva
n.º 503905690.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420037

ZENIMÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00240/950912; identificação de pessoa colectiva
n.º 503483460.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003747982

ANTÓNIO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00087/820714; identificação de pessoa colectiva
n.º 501296409.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420029

TÁXIS FLORIVAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00348/00324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504816012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420053

PAVIMONSARAZ, MATERIAIS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00251/960311; identificação de pessoa colectiva
n.º 503597694.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420185

FARO
ALBUFEIRA

AUTO FIRME — AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00034/
840618; identificação de pessoa colectiva n.º 500034915; data da
apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779566

TRANSPORTES JOÃO VIDA LARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02018/
990826; identificação de pessoa colectiva n.º 504551060; data da
apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779558

PISCINA DO CERRO — EXPLORAÇÃO DE BARES
E PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02620/
20020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505116987; data
da apresentação: 03062005.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2006757903

CERRO NOVO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00008/
840522; identificação de pessoa colectiva n.º 501459243; data da
apresentação: 03062005.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2006757911

CERRO NOVO — ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01648/
960621; identificação de pessoa colectiva n.º 503658634; data da
apresentação: 03062005.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2006757920
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SOCIEDADE IMOBILIÁRIA PARAÍSO DA BALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01638/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503641090; data da
apresentação: 02062005.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779531

SANTOS & MARGARIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01192/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502767448; data da
apresentação: 02062005.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779523

PARBAL — GESTÃO HOTELEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02011/
990819; identificação de pessoa colectiva n.º 504575880; data da
apresentação: 02062005.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779515

PANDACAR — SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01573/
951026; identificação de pessoa colectiva n.º 502554479; data da
apresentação: 02062005.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779507

EUROCHORO — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00753/
890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502187352; data da
apresentação: 02062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779493

AOUALAB — LABORATÓRIO CLÍNICO E DE SAÚDE
PÚBLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01211/
920715; identificação de pessoa colectiva n.º 502802251; data da
apresentação: 31062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779485

PRINCIPAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01441/
940708; identificação de pessoa colectiva n.º 503226173; data da
apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779620

MEGASPORT — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01363/
931028; identificação de pessoa colectiva n.º 503077003; data da
apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779736

CARLOS A. B. CARVALHO — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03322/
20050609; identificação de pessoa colectiva n.º 507358570; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 29/20050609.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva o docu-
mento particular pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe e
que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade unipessoal

Carlos Alberto Borges Carvalho, Contribuinte fiscal n.º 146790766,
solteiro, maior, natural da freguesia de Oliveira do Conde, Carregal
do sal, residente na Urbanização Quinta do Jolu, lote 23, freguesia da
Guia, concelho de Albufeira, portador do bilhete de identidade
n.º 7028618, emitido em 13 de Janeiro de 2004, pelo Arquivo de iden-
tificação de Lisboa, que constitui uma sociedade com o número de
pessoa colectiva n.º 507358570.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma, Carlos A. B. Carvalho — Cons-
truções, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sede na Urbanização Quinta do Jolu, Lote
23, Guia, 8200-616 Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, construção civil; compra e venda de
Imóveis e Revenda dos adquiridos para esse fim, e promoção imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de vinte vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
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ARTIGO 5.º

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

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 partes com aquele
que a sociedade está exercendo.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2003779540

A.C. & H.C. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02951/
20030929; identificação de pessoa colectiva n.º 506261883; data
da apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779612

MENDES & GUERRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02954/
20031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506721248; data
da apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779590

LUDSIL — LAVANDARIA AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01597/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503554570; data da
apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779582

CEFAVI — INDÚSTRIA HOTELEIRA E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01558/
950906; identificação de pessoa colectiva n.º 502581620; data da
apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2004699442

REALDI — SOCIEDADE DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00234/
850925; identificação de pessoa colectiva n.º 500227977; data da
apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779574

SÉRGIO & HUMBERTO — SOCIEDADE
DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E EQUIPAMENTOS

ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00752/
890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502187263; data da
apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2004725907

PARRA MAR — CONSTRUÇÕES E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02975/
20031114; identificação de pessoa colectiva n.º 502434376; data
da apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779728

PALMA & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02975/
20031114; identificação de pessoa colectiva n.º 506752712; data
da apresentação: 25062004.

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

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779710

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA AREIAS
DA OURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00035/
840618; identificação de pessoa colectiva n.º 500269238; data da
apresentação: 25062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2002.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Lurdes da
Silva Santos. 2003779701

CASTRO MARIM

LEIRISUL — SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Edifício Arcada Mar, loja D, Alagoa, freguesia de Altura,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 00130/990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504694472.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238151

BARÓMETRO — SOCIEDADE GESTÃO DE BARES
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização da Bela Praia, lote C-4, letra B, freguesia
de Altura, concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 00181/011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505842750.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238143

SLOANE, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, freguesia e concelho
de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 49/
890331; identificação de pessoa colectiva n.º 502131284.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238160

NUGUI — LAVANDARIA E ENGOMADORIA, L.DA

Sede: sítio da Azeda, São Bartolomeu do Sul, freguesia
e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 103/961209; identificação de pessoa colectiva n.º 503786063.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238178

ANTÓNIO MANUEL DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, L.DA

Sede: Edifício Alparanaguá, loja 1, sítio da Alagoa-Altura,
freguesia de Altura, concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 43/
900723; identificação de pessoa colectiva n.º 502390638.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238186

COOPENORDESTE — COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE REGA DE ALMADA DE OURO, C. R. L.

Sede: Almada de Ouro, freguesia de Azinhal, concelho
de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 00003/900803; identificação de pessoa colectiva n.º 502028050;
inscrição n.º 09; número e data da apresentação: 01/050602.

Certifico que referente à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte registo:

Nomeação dos membros da direcção e do conselho fiscal — trié-
nio de 2004/2006;

Data da deliberação: 7 de Agosto de 2004.
Direcção: presidente — António José Baltazar Martins; tesourei-

ro — Rui Manuel dos Reis Rodrigues; secretário — Nuno Filipe Bal-
tazar Gonçalves Martins.

Conselho fiscal: presidente — José Clemente Ferreira; 1.º vogal —
António Gonçalves Sequeira; 2.º vogal — José João Rita; suplente —
Hélder Manuel Pereira Fernandes.

Encontra-se arquivado na pasta o documento respectivo.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2004. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238054

TRANSCASTROMARINENSE — TRANSPORTES, L.DA

Sede: sítio do Magoito, freguesia de Odeleite, concelho
de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 00116/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504142836.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238062

AGROROMÃO, SERVIÇOS DE EMPREITADAS, L.DA

Sede: sítio do Magoito, freguesia de Odeleite,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 00106/970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503923800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238070

PINHALCASA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Alagoa, 82-A, Altura, freguesia de Altura,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 00231/030813; identificação de pessoa colectiva n.º 504626671.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José António
Gonçalves da Conceição. 2004238089

LAGOA

ANTÓNIO JOÃO GOMES NETO, L.DA

Sede: Rua do Barranco, 73, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01603/180202; identificação de pessoa colectiva n.º 505952980.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2003103465

INTERPRAIA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Barranco, 22, Praia do Carvoeiro, freguesia
de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00974/191094; identificação de pessoa colectiva n.º 503286036.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2003103490
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LUTZ QUIROPRÁTICA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, 8, freguesia
e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01331/181199; identificação de pessoa colectiva n.º 504691198.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2006698915

SINTRA & MARTINS, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, Edifício Jorge Pereira,
Limitada, loja C, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01013/950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503409359.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647397

LAMY & BARRADAS, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 7, rés-do-chão, freguesia
e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00964/190794; identificação de pessoa colectiva n.º 503242764.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2007647400

IMOMEDI — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada de Benagil, Salicos, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00993/130195; identificação de pessoa colectiva n.º 503332640.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2010217829

SANCOR — LAVANDARIA, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, 129, loja E, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00751/270691; identificação de pessoa colectiva n.º 502577460.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2006790641

BELA ÉPOCA — RESIDÊNCIAS DE LUXO, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta da Boanova, lote 30, fracção A,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01102/030796; identificação de pessoa colectiva n.º 503691518.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2008097064

SUNNY HOMES  —  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 124, Villa Quitue, rés-do-chão,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01744/180203; identificação de pessoa colectiva n.º 505152037.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2006993593

QUINTA DA BOANOVA — TURISMO E DESPORTO, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta da Boanova, lote 30,
apartamento A, Sesmarias, freguesia de Estombar,

concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01774/110603; identificação de pessoa colectiva n.º 500399719.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2008097145

GUARDA

GUARDA

GOUFRAMA — EXPLORAÇÃO E GESTÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1940;
identificação de pessoa colectiva n.º 506319075.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi deposi-
tada a prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2002260389

OLANO PORTUGAL, TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2063;
identificação de pessoa colectiva n.º 506241815.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi deposi-
tada a prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007114356
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AUTO TAVARES & SILVA — REPARAÇÃO E LAVAGEM
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1047;
identificação de pessoa colectiva n.º 503192732.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi deposi-
tada a prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007114348

LISETE NEVES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1927;
identificação de pessoa colectiva n.º 506263991.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007101440

J. RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 129;
identificação de pessoa colectiva n.º 500146632.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007101521

COFICAB — PORTUGAL  — COMPANHIA DE FIOS
E CABOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1655;
identificação de pessoa colectiva n.º 503062928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007101530

TÁXI EGITANIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1727;
identificação de pessoa colectiva n.º 505445123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007101793

TRANSMAAT — TRANSPORTES MANUEL A. A. TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1545;
identificação de pessoa colectiva n.º 504357530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi deposi-
tada a prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007101807

LEIRIA
ANSIÃO

TAXA 99 — COMÉRCIO PRODUTOS DE BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00406/
940201; identificação de pessoa colectiva n.º 503125547; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/050531.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada ten-
do as respectivas contas sido aprovadas em 16 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 2005198102

CALDAS DA RAINHA

SANTOS & SILVA — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2210; identificação de pessoa colectiva n.º 503430846; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/20050603.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento do capital em € 2506,01,
subscrito em dinheiro, em € 2004,81 pelo sócio Jorge Manuel do
Nascimento Santos e Silva e em € 501,20 pela sócia Isabel Maria
Nascimento Santos e Silva, casada com Nuno Miguel Leitão Gonçal-
ves na comunhão de adquiridos, como reforço das respectivas quotas,
tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de quatro mil
euros do sócio Jorge Manuel do Nascimento Santos e Silva e outra de
mil euros da sócia Isabel Maria Nascimento Santos e Silva.

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

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163314

FIRMÓBIDOS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3797; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20050524.

Certifico que entre Jorge Fernando Romero Azevedo Fortes de
Almeida, casado com Paula Isabel Duarte Gomes na comunhão de
adquiridos, Ricardo Alexandre Parreira Luzio, casado com Susana
Maria Rodrigues da Silva Barardo na comunhão de adquiridos, Jorge
Manuel Ferreira Marques, casado com Sandra Marise Silvério Pinto
Marques na comunhão de adquiridos, Eduardo Álvaro Miranda Lopes
Coutinho, casado com Maria Manuela da Silva Teixeira Coutinho na
comunhão geral, e Carlos Martinho Barata de Cristo, casado com
Sandra Isabel Feliciano Amaral na comunhão geral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FIRMÓBIDOS — Investimentos Imo-
biliários, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vitorino Fróis, 40, 1.º,
direito, freguesia de Santo Onofre, na cidade e concelho das 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 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: Construção civil; compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de cinco quotas, do valor
nominal de 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 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 capital social,
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 todo 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 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; e
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 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 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais, as assembleias gerais serão convocadas por carta regista-
da, dirigida aos sócios, com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Foi conferida e está conforme.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007163217

CIMENTRAGIL — COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3796; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20050524.

Certifico que Henrique Luís Rosa Gil, divorciado, constituiu a soci-
edade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma CIMENTRAGIL — Comercialização
de Materiais de Construção, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal, 35, Chão da Pa-
rada, freguesia de Tornada, concelho de Caldas da Rainha.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio, importação e exportação
de materiais de construção; gestão de transportes rodoviários de mer-
cadorias, nacional e internacional, por conta de outrem.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, e corresponde a uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Foi conferida e está conforme.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007162849

BAKERMIX — FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3793; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20050517.

Certifico que por Nuno Miguel Carvalho Joel Ribeiro, casado com
Marina de Melo Marques Lemos na separação de bens, e Carlos Ma-
nuel Peça Brites Pestana, casado com Nélia Maria Moreira Lopes de
Almeida Pestana na comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma BAKERMIX — Fabrico e Comerci-
alização Produtos Alimentares, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Orfeão Caldense, 10,
freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, na cidade e concelho das Cal-
das da Rainha.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 184 — 23 de Setembro de 2005 20 874-(49)

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: Fabrico e comercialização de pro-
dutos alimentares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de quatro mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio Nuno Miguel Carvalho Joel Ribeiro, e outra do valor nominal
de setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
Peça Brites Pestana.

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 tomada 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 social,
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 só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
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 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
Comerciais, as assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
dirigida aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Foi conferida e está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163225

OBIVINHOS — DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3799; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050606.

Certifico que entre Paulo Fernando Lourenço Casaleiro, solteiro,
maior, e Tiago Filipe Santana Lecoq Godinho, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OBIVINHOS — Distribuição de Bebi-
das, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Olival, 12, no lugar de
Casal do Pinheiro, freguesia de A dos Francos, concelho das 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 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 e distribuição de bebidas
e produtos alimentares.

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, pertencentes uma a 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 capital social,
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 sócios gerentes.

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.
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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 só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
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
Comerciais, as assembleias gerais serão convocadas por carta regista-
da, dirigida aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Foi conferida e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163330

MASILFRUTAS — S.  A. G, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3436; identificação de pessoa colectiva n.º 506303748; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/20050601.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento do capital em € 42 600,
subscrito em dinheiro, por todos os sócios, em partes iguais e como
reforço das respectivas quotas, tendo sido alterados o n.º 1 do arti-
go 1.º e o artigo 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade com a firma MASILFRUTAS — S. A. G., L.da,
passa a ter a sua sede na Rua Principal, 86, no lugar da Fanadia, fre-
guesia de São Gregório, concelho de Caldas da Rainha.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil e cem euros e corresponde à soma de três quotas, do
valor nominal de dezasseis mil e setecentos euros, cada, uma de cada
sócio.

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

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163306

ESTÚDIO UM — CINE CULTURA
EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 901; identificação de pessoa colectiva n.º 500730172; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 01/20050601.

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

Nomeação de gerentes. Gerentes nomeados: Faustino Filipe Cunha,
António da Silva Monteiro e Artur João Filipe Capristano, casados.

Prazo: triénio de 2005-2007. Data da deliberação: 18 de Janeiro
de 2005.

Foi conferida e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163276

CLARA CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3798; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20050601.

Certifico que Maria Clara da Silva Correia, solteira, maior, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clara Correia, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António, 19, 1.º,
direito, concelho de Caldas da Rainha.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de telemóveis, aces-
sórios e serviços relacionados com os mesmos. Aluguer de filmes em
DVD e VHS e videojogos. Compra e venda de filmes, videojogos
consolas e respectivos acessórios. Actividades complementares de
serviços de cafetaria no âmbito do clube de vídeo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representados por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente a uma sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme
ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Foi conferida e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163284

ADEGA TÍPICA DO CÔTO — EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2173; identificação de pessoa colectiva n.º 503342807; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 05/20050601.
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Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade. Data da aprovação das contas: 22 de Abril de 2005.

Foi conferida e está conforme.

17 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007163292

BAITUR — GESTÃO TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3724; identificação de pessoa colectiva n.º 502280603; data da
apresentação: 20050602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007163020

ANTÓNIO MARIA FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1160; identificação de pessoa colectiva n.º 500977712; data da
apresentação: 20050606.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

7 de Junho de 2005. — O Ajudante, Jorge Duarte Caetano.
2007163039

CONSTRUÇÕES ROSÁRIO & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1291; identificação de pessoa colectiva n.º 501767924; data da
apresentação: 20050606.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

7 de Junho de 2005. — O Ajudante, Jorge Duarte Caetano.
2007163047

PONTOS — GABINETE DE TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2029; identificação de pessoa colectiva n.º 503096792; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 03/20050520.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, com aumento de capital. Aumento:
582 410$, subscrito em dinheiro por ambos os sócios, na proporção
e como reforço das respectivas quotas, tendo sido alterado o arti-
go 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
cinco mil euros e é formado por duas quotas, sendo uma do sócio
Henrique Santos Susano com o valor nominal de três mil trezentos e
trinta e três euros e trinta e três cêntimos e uma do sócio Jorge Martins
da Silva com o valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros
e sessenta e sete cêntimos.

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

Foi conferida e está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007162806

VIDROSALADA — COMÉRCIO E MONTAGEM
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2867; identificação de pessoa colectiva n.º 504935402; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050520.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, com aumento de capital. Aumento:
€ 25 000, subscrito em dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais
e como reforço das suas quotas, tendo sido alterado o n.º 1 do arti-
go 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de trinta e um mil euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de quinze mil e quinhentos euros, uma de
cada sócio.

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

Foi conferida e está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007162792

JOSÉ BERNARDES & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3371; identificação de pessoa colectiva n.º 506134539; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050518.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade. Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2005.

Foi conferida e está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007162784

LÍDIA VINAGRE BEIJINHA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3794; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050524.

Certifico que Lídia Maria Bernardes Vinagre Beijinha, casada com
Emanuel Fernando Ferreira Beijinha na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lídia Vinagre Beijinha, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Visconde Sacavém, 20-
-A, concelho de Caldas da Rainha.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto fotocópias, encadernações, serviços
de informática, impressão, importação e consumíveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representados por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente a uma sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme
ela 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.
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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.

Foi conferida e está conforme.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007162822

AMBULÂNCIAS FIALHO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3795; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20050524.

Certifico que entre Joaquim Fialho Ferreira, casado com Idalina
Maria Coutinho Lopes Ferreira na comunhão geral e a referida Idali-
na Maria Coutinho Lopes Ferreira foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ambulâncias Fialho Ferreira, L.da,
e tem a sua sede na Rua de 31 de Janeiro, 107, 1.º, direito, nesta
cidade e concelho das Caldas da Rainha, freguesia de Caldas da Rai-
nha, Nossa Senhora do Pópulo.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e abrir ou criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação em qualquer loca-
lidade do país ou do estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de doentes e sinistrados
em ambulância.

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
iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma, uma
de cada um dos sócios Joaquim Fialho Ferreira e Idalina Maria Couti-
nho Lopes Ferreira.

2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res até ao montante de vinte cinco mil euros, nos termos a estabele-
cer em assembleia geral.

4.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, que terá direito de pre-
ferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, incum-
bem à gerência, cujos membros serão escolhidos de entre os sócios e
estranhos à sociedade, ficando desde já nomeado gerente o sócio Jo-
aquim Fialho Ferreira.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
3 — Ficam compreendidos nos poderes de gerência a alienação de

bens imóveis bem como a aquisição ou alienação de quaisquer veícu-
los automóveis.

Foi conferida e está conforme.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2007162830

PENICHE

APLIOESTE — IMPERMEABILIZAÇÃO, RESTAURO
E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1340;
identificação de pessoa colectiva n.º 506980111; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050601.

Certifico que Tiago Alexandre Patuleia Pereira Bernardino renun-
ciou à função de gerente da sociedade em epígrafe em 13 de Maio de
2005.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010318366

PLASVERDE — VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01391;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050602.

Certifico que entre GIFAPEN — SGPS, S. A., e PLASPEN — Es-
tudos e Comércio de Plásticos, S. A., foi constituída a sociedade em
epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PLASVERDE — Valorização de
Resíduos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Santa Cruz, 1, fregue-
sia da Ajuda, concelho de Peniche.

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 valorização, reciclagem, redu-
ção, reutilização e logística de resíduos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de
duas quotas: uma de valor nominal de trinta e cinco mil euros, per-
tencente à sócia GIFAPEN — SGPS, S. A., e outra quota de valor
nominal de quinze mil euros pertencente à sócia PLASPEN — Estu-
dos e Comércio de Plásticos, S. A.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do 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, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os não sócios Luís Alberto
de Matos Almeida, casado, residente no Largo de Santa Cruz, 1, em
Peniche, Maria Amália Mamede Hilário de Matos Almeida, casada,
residente na morada anterior, Luís Fernando Mamede de Matos Al-
meida, casado, residente no Largo de Santa Cruz, lote 2, em Peniche,
e Luís Miguel Mamede de Matos Almeida, já atrás 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

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 gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, afim 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
ao actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010318013

PORTO DE MÓS

JOÃO CEREJO DOS SANTOS — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1699/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505104091;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/03062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designado
o vogal e o suplente do conselho fiscal, em substituição, para final do
quadriénio de 2002-2005.

Vogal nomeado: Vítor Oliveira & Hélia Félix (ROC), representada
por Hélia dos Santos Duarte Félix, casada, Santarém.

Suplente: Vítor Manuel Rodrigues Oliveira, casado, Santarém (ROC).
Data da deliberação: 3 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200411

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PORTO DE MÓS

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 5/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 501140050; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/31052005.

Certifico que, relativamente à associação em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos órgãos de gestão e fiscalização para o tri-
énio de 2003-2005:

Direcção: presidente — José Maria Oliveira Ferreira, casado, Bair-
ro de São Miguel, Porto de Mós; vice presidente — Manuel dos San-
tos Franco, viúvo, Bairro de São Miguel; tesoureiro — António Pe-
reira Carvalho, casado, Alqueidão da Serra, Porto de Mós; secretários:
António José de Sousa Vala, casado, Porto de Mós, e Ricardo Miguel
Vala Brígido, solteiro, maior, Bairro de São Miguel; vogais: João Ma-
nuel Carmo Santos, casado, Alvados, Porto de Mós, e Cristiana Luís
da Fonseca Amado, solteira, maior, Porto de Mós; suplentes: Júlio
João Carreira Vieira, casado, Porto de Mós, e Dionísio Venda Morga-
do, casado, Porto de Mós.

Conselho fiscal: presidente — Joaquim dos Santos Palmeira, casa-
do, Casais do Chão, Serro Ventoso, Porto de Mós; vice-presidente —
Jorge Manuel Costa, casado, Mato Velho, Serro Ventoso; relator —
Jorge Manuel da Piedade Volante, casado, Ribeira de Cima, Porto de
Mós; suplentes: Joaquim António Martins Costa, casado, Lisboa, e
António Rodrigues Vala, casado, Porto de Mós.

Data da deliberação: 12 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200322

MOITAL — METALURGIA DA MOITALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 848/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502308702;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20052005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação data da aprova-
ção das contas: 06 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200357

GRUTAS DE MIRA DE AIRE — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E ESPELEOLÓGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 149/711021; identificação de pessoa colectiva n.º 500570426;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 20 e inscrições n.os 21 e
22; números e data das apresentações: 04, 05, 06, e 07/23052005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe cessaram fun-
ções o presidente de administração José Ramos Tomé de Carvalho,
por renuncia em 1 de Novembro de 2004 e o administrador Carlos
Alberto Gomes Jorge, por renuncia em 31 de Março de 2005 e desig-
nados em substituição presidente nomeado: Carlos Alberto Gomes
Jorge; Administrador nomeado: Sílvia Pires Sarabuga Santos.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200381

C. A. S. — MODA EM MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1138/950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503402141;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 06/30052005.

Certifico relativamente à sociedade em epigrafe foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação data da aprovação
das contas: 18 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2005296554

PAULO BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 496, a fl. 52 v.º do livro C-2; identificação de pessoa colectiva
n.º 501417591; inscrição n.º 2501, a fl. 63 do livro E-6; número e
data da apresentação: 04/07062005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação data da aprova-
ção das contas: 15 de Fevereiro de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200390

 JOÃO CEREJO DOS SANTOS — CONSTRUÇÃO, CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1699/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505104091;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/25052005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe cessou fun-
ções o vogal e o suplente do conselho fiscal, por renúncia em 1 de
Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200403
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AZUABITA — HABITAÇÃO E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1689/020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505911272;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 05/19052005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital social de € 5000 para € 50 000, tendo em consequência os
artigos 2.º e 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto. a construção civil e obras públicas.
Promoção e venda imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal
individual, de vinte e cinco mil euros, uma de cada um dos sócios
António Fernando Louro dos Santos e Rita Maria Rosa Santiago Lopes
Louro Santos.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200373

 DIGITRANS — TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1704/020305; identificação de pessoa colectiva n.º 503789704;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/250505.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe cessou fun-
ções de gerente António Cordeiro Pires, por renuncia em 30 de No-
vembro de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200365

I. P. M. — IMPORTAÇÃO PEÇAS PARA MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1042/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 503056812;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/20052005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação data da aprova-
ção das contas: 20 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200349

EDUARDO DE OLIVEIRA GUERRA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1079/940322; identificação de pessoa colectiva n.º 503160180;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/23052005.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação data da aprova-
ção das contas: 16 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200330

LISBOA
ALENQUER

53A PRODUÇÕES — PRODUÇÃO DE EVENTOS,
UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02386/
050602; identificação de pessoa colectiva n.º P507330048; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 06/050602.

Certifico que em 28 de Abril de 2005 pela único sócio, Alexandre
Melo Brederode Santos, solteiro, foi constituída a sociedade em epí-
grafe a qual se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma 53A Produções — Produção de
Eventos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de São Pedro, 2, fregue-
sia de Santo Estêvão, concelho de Alenquer.

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 na produção e edição musical, pro-
duções audiovisuais; organização de eventos; aluguer de equipamentos
de som; estúdio musical.

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, com ou sem remuneração, conforme o sócio
deiberar.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 2010652266

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS PRAGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02390/
050613; identificação de pessoa colectiva n.º P507311060; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/050613.

Certifico que em 15 de Abril de 2005, entre Zacarias Manuel Falé
Nicolau e Palmira da Nazaré dos Santos Travassos, casados entre si
em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que fica a reger-se pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola das Pragas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Bairro de São Martinho, 21,
freguesia de Aldeia Gavinha, concelho de Alenquer.
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3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
à 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 em produção e comercialização de
produtos agrícolas e agro-pecuários, prestação de serviços agrícolas e
turismo rural.

ARTIGO 3.º

O capital social é de seis mil euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de quatro mil e duzentos euros titulada pelo
sócio Zacarias Manuel Falé Nicolau e outra do valor nominal de oi-
tocentos euros titulada pela sócia Palmira da Nazaré dos Santos Tra-
vassos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

ARTIGO 5.º

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

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.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 2010653068

GAIVÃO & PEIXOTO — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TRIPAS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02391/
050613; identificação de pessoa colectiva n.º P507331052; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/050613.

Certifico que em 13 de Maio de 2005, entre João Luís Quintela
Gaivão casado com Ana Rita de Siqueira Figueiredo Cabral da Câmara
Quintela Gaivão em comunhão de adquiridos e Hugo Lino Peixoto,
solteiro, foi constituída a sociedade cm epígrafe que fica a reger-se
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gaivão & Peixoto — Indústria e
Comércio de Tripas L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Casa do Lagar, freguesia da
Ota, concelho de Alenquer.

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 indústria, transformação, co-
mércio, importação e exportação de tripas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subcrito e realizado em dinheiro de a soma de duas quotas: uma
do valor nominal de três mil euros titulada pelo sócio João Luís Quin-
tela Gaivão e outra do valor nominal de dois mil euros titulada pelo
sócio Hugo Lino Peixoto.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quarenta 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 ai
for deliberado.

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

3 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, o antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 2010653076

QUINTA DE SÃO MIGUEL DA CORUJEIRA — TURISMO
RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01595/
000801; identificação de pessoa colectiva n.º 504872117;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 02 e 04/050531.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente por
parte de Joaquina Maria Seara Marques Cadete por renúncia em 30 de
Maio de 2005.

Foi registada a alteração integral do Contrato, de que fica sendo:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade mantém a firma Quinta de São Miguel da Coru-
jeira — Turismo Rural, Unipessoal L.da

2 — A sociedade continua a ter a sua sede na Quinta de São Miguel
da Corujeira, Estrada Principal, lugar da Corujeira, freguesia de Aldeia
Galega da Merceana, concelho de Alenquer.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho o 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

A sociedade tem por objecto a exploração de empreendimentos
turísticos, nomeadamente turismo rural e organização de eventos,
qualquer que seja a sua natureza.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
co mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante de duzentos e cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete ao sócio único ou a não só-
cios a nomear pelo sócio único, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução dó 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, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 2010653033

FORNECEDORA DE BRITAS DO CARREGADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00106/
651220; identificação de pessoa colectiva n.º 500188213;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 30; averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 32 e inscrição n.º 33; números e data das apresentações: 3,
4 e 5/050603.

Certifico que foi registada a cessação das funções dos órgãos de
administração:

Presidente — Ernesto Loureiro Campos; vogal:  Armindo Oliveira
das Neves, por renúncias com efeitos reportados a 24 de Fevereiro de
2005.

Presidente do conselho de administração — José Augusto Brás
Chaves, casado, conforme deliberação de 24 de Fevereiro de 2005.

Órgão de fiscalização, por deliberação de 24 de Fevereiro de 2005,
até ao termo do mandato em curso de 2003-2006.

Membro suplente — António Marques Dias, casado (ROC).

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 2009325893

CASCAIS

LACTALIS PORTUGAL PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 356 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502984449; número e data do requerimento: 8927/13112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativa ao exercício de 2002.

Esta certidão está conforme.

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005865206

JOÃO DUARTE DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 258 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507236262;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/050601.

Certifico que para efeitos de publicação, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Duarte de Sousa, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Depósitos, lote 14, 14,
em Caparide, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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 e importação de
veículos.

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 aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Fica desde já nomeado gerente o sócio.
Sócio único: João Manuel Nascimento Duarte de Sousa.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011128277

FERREIRA, ALMEIDA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 257 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507308557;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/050601.

Certifico que para efeitos de publicação, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Ferreira, Almeida & Duarte,
L.da com sede no Centro Comercial Cascais Shopping, Estrada Naci-
onal número nove, loja 1143, na freguesia de Alcabideche, concelho
de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção é comércio de vestuário, calçado e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José
Carlos Migueis Nunes Duarte, uma quota do valor nominal de mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio João António Dias Ferreira,
uma quota do valor nominal de oitocentos e cinquenta euros, perten-
cente ao sócio Paulo David Dias Ferreira e uma quota do valor nomi-
nal de mil cento e cinquenta euros, pertencente à sócia Maria da
Conceição dos Santos Frade de Almeida.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessação de quotas entre sócios é livremente permiti-
da; a cessão a estranhos, porém, fica dependente do consentimento
da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência, direito que
se devolverá aos sócios não cedentes, se aquela, dele não quiser usar.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação fica a cargo de
todos os sócios, que desde já são nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
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2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo obrigatória a assinatura de um dos gerentes José Carlos Migueis
Nunes Duarte ou João António Dias Ferreira.

3 — Os gerentes podem delegar, todos ou parte dos seus poderes
de gerência, e a sociedade pode constituir mandatários.

4 — Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais, a dívida de outras entidades, salvo se hou-
ve justificado interesse da sociedade.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os herdeiros ou representante legal do falecido ou
interdito e com os sócios sobrevivos ou capazes devendo, aqueles
herdeiros escolher um de entre eles que a todos representa na socie-
dade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Sempre que a lei não estabeleça outras formalidades, as assemblei-
as-gerais, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e, em qualquer caso de dis-
solução serão liquidatários os sócios, que procederão à liquidação e
partilha, conforme acordarem e for de direito.

ARTIGO 9.º

Podem ser exigidas prestações suplementares aos sócios até ao
montante do capital social.

O montante máximo das prestações suplementares será deliberado
por unanimidade em assembleia geral, ficando no entanto os sócios
obrigados a efectuar tais prestações e em partes iguais, as quais não
vencem juros.

ARTIGO 10.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 insolvente, sendo a amortização realizada no pra-
zo de 90 dias contados a partir do facto que a determina e pelo valor
que lhe for atribuído no balanço especial elaborado para o efeito.

Está conforme o original

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006688073

MARKITQUEST — CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 434 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506327191.

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

2 — Apresentação n.º 7/20050601.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 20050530.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011125995

BRONZE EXPRESS — EXPLORAÇÃO
DE SOLÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 839 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 506074862; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/
050601.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 2.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

2.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra, venda de moveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; administração de imóveis para
arrendamento habitacional, comercial e actividades turísticas; a ex-

ploração de solários, comercialização de solários e respectivos equi-
pamentos acessórios; prestação de serviços de estética, massagem,
ginástica e sauna; comercialização de bens e equipamentos, represen-
tação, assistência técnica, prestação de serviços nas áreas das teleco-
municações móveis e fixas, informática, multimédia e internet.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011128463

HELIPORTUGAL — TRABALHOS E TRANSPORTE
AÉREO, REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 629 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501239880; inscrição n.º 28; número e data da apresentação:
33/050601.

Certifico que para efeitos de publicação, que foi alterado parcial-
mente o contrato social, com reforço de capital de € 998 437,26
para € 1 500 000,tendo sido alterado os artigos 5.º e 9.º os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de um milhão e quinhentos mil euros, integral-
mente realizado em dinheiro e nos demais bens constantes na escri-
turação da sociedade, e está representado pela quotas dos sócios, que
são: uma de seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e noventa três
euros e catorze cêntimos e outra de sessenta e nove mil oitocentos e
dezasseis euros e dez cêntimos, da Têxtil Manuel Gonçalves S.G.P.S.,
S. A.; uma de quinhentos e quarenta e cinco mil novecentos e noven-
ta e sete euros e oito cêntimos, outra de noventa e três mil quinhen-
tos noventa e seis euros e seis cêntimos e outra de sessenta e nove
mil oitocentos e dezasseis euros e dez cêntimos da sócia Pesotova —
 Gestão e Marketing de Empresas, L.da; duas de quarenta mil quinhen-
tos e noventa euros e setenta e seis cêntimos do sócio Rui Tiago
Pastagal Martins.

ARTIGO 9.º

A gestão dos negócios e a representação da sociedade, em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, compete a dois gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração, conforme o deliberado em
assembleia geral.

§ único. Os gerentes terão os mais amplos poderes para praticar
todos os actos e assumir todas as responsabilidades tendentes à reali-
zação do objecto social, no exercício da competência que lhe é pró-
pria.

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios Pedro Manu-
el Martins Pinheiro Silveira, Fernando Manuel Ferreira Costa Gon-
çalves e José Carlos Mendes Coelho.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124964

QUICK FIX — ARRANJOS E TRANSFORMAÇÃO
DE ROUPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 510
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505775565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 25 e 26/050601.

Certifico que cessou funções de gerente Rui Miguel Amaral Praze-
res por renúncia em 8 de Março de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
quenta mil euros, correspondendo à soma de duas quotas, uma do valor
de quarenta e nove mil e novecentos euros pertencente à sócia
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CONSENTIUM, Investimentos e Participações, SGPS, S. A., e outra
do valor nominal de cem euros pertencente à sócia CRASMAQ —
 Comércio de Equipamentos Hoteleiros, S. A.

ARTIGO 9.º

1 — A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele é exercida pela gerência, nomeada em assembleia geral.

5 — A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura de um
gerente, ou, ainda, pela assinatura de um procurador dentro dos limi-
tes e em conformidade com o mandato especial que lhe tiver sido
conferido.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011128455

SOBEN — GESTÃO DE REPRESENTAÇÕES
E SERVIÇOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 310-A
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506215636.

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

2 — Averbamento n.º 2, apresentação 15/20050601.
Cessação de funções de gerente de Ana Maria Mano Jorge Gonza-

lez por renúncia em 23 de Maio de 2005.
3 — Apresentação 16/20050601.
Designação para gerente de Ana Sónia Mano Gonzalez, em 23 de

Maio de 2005.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011125979

MARA DUARTE, ACTIVIDADES FARMACÊUTICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º  17 256
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mara Duarte, Actividades Farmacêuti-
cas, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é no Largo de Alvide, 28, freguesia de Alcabide-
che, concelho de Cascais.

2 — A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o exercício das actividades de
criação, investigação, desenvolvimento, comercialização, venda, dis-
pensa de especialidades farmacêuticas e manipulados galénicos e em
geral tudo o que se relacione com o comércio e indústria de produtos
químico-farmacêuticos, cosméticos e seus derivados.

2 — No exercício da sua plena capacidade jurídica, a sociedade
poderá celebrar e praticar todo o tipo de contratos e actos jurídicos
relativos à prossecução do seu objecto social ou ao investimento,
administração, disposição e defesa dos bens, direitos, obrigações e
responsabilidades integrantes do seu património, o qual deverá encon-
trar-se sempre adstrito e subordinado ao objecto da sociedade.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de vinte mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 — A gerência será remunerada ou não conforme for decidido pelo

sócio único, podendo a remuneração consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

3 — Fica designada gerente a sócia única.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar entre si negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução dos fins sociais.

ARTIGO 7.º

1 — O sócio único pode, nos termos do disposto no artigo 209.º
do Código das Sociedades Comerciais, impor-se obrigação de presta-
ções acessórias a título oneroso, em dinheiro, bens ou serviços.

2 — As prestações acessórias serão efectuadas nas condições de re-
muneração e demais termos e condições de reembolso que forem esta-
belecidos pelo sócio único.

ARTIGO 8.º

O sócio único pode decidir pela exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante de cem mil euros nas condições por si fi-
xadas.

ARTIGO 9.º

Os lucros de cada exercício, exceptuada a parte destinada à reserva
legal e à cobertura de prejuízos transitados de anos anteriores, terão
o destino que o sócio único decidir, podendo não ser distribuídos.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por decisão
do sócio único.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joge Manuel dos
Remédios Marques. 2011125901

QUALIVISION — CERTIFICAÇÃO TÉCNICA DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 024
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506838960; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/050531.

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

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011125065

ORTOCLASSE — CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7964
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503340782.

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

03 — Apresentação n.º 43/20050531.
Designação para gerente de Karin Denise Pellenz, em 22 de Abril

de 2005.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011125758

NORDIX — PORTUGAL CABOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4139
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502027681.

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

18 — Apresentação n.º 57/20050531.
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Designação dos órgãos sociais, em 11 de Maio de 2005.
Conselho de administração: presidente — José Manuel da Silva

Magalhães; Francisco Vazquez Sierra; José Manuel Romero Serrano.
Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, S. A., Avenida da República, 90, 6.º, Lis-
boa, representada por Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor
oficial de contas; suplente — João Carlos Miguel Alves, revisor ofici-
al de contas, Vila Azulina, Rua de Fausto Figueiredo, Birre, Cascais.

Prazo: triénio de 2005-2007.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011137543

PAÇO 21 — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 741
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504478303;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 60/050531.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º, n.º 2, os qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta das Palmeiras,
89-A, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006709860

O PASTEL DE SONHO — COMIDA PRONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8976
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503746746.

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

06 — Averbamento n.º l, apresentação n.º 50/20050531.
Cessação de funções de gerente de José Fernando Ferreira Rodri-

gues, por renúncia em 6 de Maio de 2005.
08 — Apresentação n.º 51/20050531.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Gerência: pertence a ambas as sócias, Maria Helena Nunes Farinha

Bessa Ferreira Rodrigues e Cremilda Henriques dos Reis Ferreira dos
Reis.

Forma de obrigar: com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006750330

AUTO TÁXIS CENTRAIS DA RUA VISCONDE
DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 717
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500633797.

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

9 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 54/20050531.
Cessação de funções de gerente de João de Jesus Jorge, por renún-

cia em 19 de Maio de 2005.
13 — Apresentação n.º 55/20050531.
Designação para gerentes de Nuno Carlos Figueiredo e Alfredo
Carlos Figueiredo, em 19 de Maio de 2005.

6 — Averbamento n.º 3, apresentação n.º 56/20050531.
Deslocação de sede para a Rua do Dr. Manuel de Arriaga, lote 55,

1.º C, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011125839

IBERDETER — COMÉRCIO E VENDA DE DETERGENTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 251
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507376846; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/050530.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma IBERDETER — Comércio e Venda de
Detergentes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida Marginal,
8023-A, Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e indústria de deter-
gentes e produtos de limpeza, exportação e importação e actividades
conexas.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por uma única quota de igual valor pertencen-
te ao sócio João Rafael Martins Lobo de Campos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral será desempenhada pelo sócio João
Rafael Martins Lobo de Campos e por Niall Kevin Donegan, soltei-
ro, maior, residente na Avenida Marginal, 8023-A, Monte Estoril,
Estoril, concelho de Cascais, que, desde já, ficam nomeados gerentes,
sendo suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a socie-
dade.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de cinquenta mil euros.

6.º

O sócio e a sociedade ficam autorizados a celebrar, entre si, quais-
quer negócios jurídicos, que sirvam à prossecução do objecto social.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124930

GRANISUL — CONSTRUÇÃO, MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7626
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501403370; número
e data da apresentação: 2993/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000288199
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GRADUAL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 316
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504544969; núme-
ro e data da entrada: 8863/101103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000288198

GÉNIO DA LIMPEZA — RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 818
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506681173; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/050530.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006642480

FIALHO GOMES — CONSTRUÇÕES TÉCNICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 214
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505944499; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/050530.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124913

DATASCOUT — TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 194
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504785419; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 25/050530.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006688499

AFORISMOS, MÉDICOS ASSOCIADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 295
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504532979.

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

6 — Averbamento n.º 3, apresentação n.º 19/20050530.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de José

Carvalho Rodrigues, por renúncia em 23 de Abril de 2004.
8 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/20050601, após a

apresentação n.º 19/20050530.

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de José
Germano Pinto Barreira Rego de Sousa, por renúncia em 18 de Junho
de 2004.

9 — Apresentação n.º 11/20050530.
Designação de membros do conselho de administração em 28 de

Abril de 2004.
Vogais — Luís Passos Ângelo, casado, e Manuel Macieira Pires, viú-

vo, ambos com domicílio na Avenida de Pedro Álvares Cabral, 240,
Cascais.

Prazo: triénio em curso de 2002-2004.
Em tempo: Júlio Augusto Gonçalves Guedes Carvalhal passou a

exercer o cargo de presidente do conselho de administração.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124980

SLAT — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 984
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500822719.

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

27 — Averbamento n.º 1, apresentações n.os 4 e 5/20050530.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração de

Jorge Manuel da Silva Noronha Falcão, por renúncia em 21 de Março
de 2005, e de vogal do conselho de administração de Carlos Jorge
Tomás Ruivo, por destituição em 31 de Março de 2005.

28 — Apresentação n.º 6/20050530.
Designação de membros do conselho de administração em 31 de

Março de 2005:
Presidente — José Silvestre Lavrador, casado, Rua Particular ao Alto

do Moinho Velho, Cascais; vogal — Mário Jorge Lavrador, solteiro,
Rua Particular ao Alto do Moinho Velho, Cascais.

Prazo: quadriénio em curso de 2003-2006.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006448471

EXEDRA III — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 092
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507213777.

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

04 — Apresentação n.º 12/20050530.
Designação para gerente de Nuno Miguel Mendes Louçada Coelho,

em 24 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006542290

COLOGI — CONSULTORIA EM LOGÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 245
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507289366; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/050527.

Certifico que foi constituída sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COLOGI — Consultoria em
Logística, Unipessoal, L.da, e tem sede em Avenida de Nossa Senhora
do Rosário, lote 38, 2.º, direito, 2750-181 Cascais, freguesia de Cas-
cais, concelho de Cascais.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto estudo, venda e implementação de
sistemas de gestão em logística e outros que se relacionem com ges-
tão empresarial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros (equivalente a um milhão, dois mil, quatrocentos
e dez escudos) e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital 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.

Sócio único: Miguel Ferreira Vaz de Mascarenhas.

31 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124255

VINOLAR — REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 703
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506680878; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/050527.

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

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124603

A. R. & J. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8259
(Cascais).

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

1 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 2/20050527.
Cessação de funções de gerente de Adolfo Matos dos Reis, renún-

cia em 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124484

GAUSS TOPOMETRIA E MONITORIZAÇÃO
ESTRUTURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 653
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506008746.

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

12 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 27/20050527.
Cessação de funções de administrador único de Hélder José de Bri-

to Alonso Paz, por renúncia em 25 de Maio de 2005, com efeitos a
partir de 31 de Maio de 2005.

13 — Apresentação n.º 28/20050527.
Designação para administrador único de Francisco Jorge Lourenço

da Cunha, viúvo, Rua Principal, lote 14-B, 2.º, esquerdo, Alto dos

Lombos, Carcavelos, em 27 de Maio de 2005, com efeitos a partir de
1 de Junho de 2005.

Prazo: triénio em curso de 2004-2006.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124492

REPARCAIS — SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9418
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503883808;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 14 e 15/050527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções de
gerente Fernando Diogo de Almeida, por renúncia em 6 de Maio de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota
do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao
sócio António Joaquim Lisboa de Morais Lopes, e uma quota do va-
lor nominal de quinhentos euros, pertencente à sócia Maria do Rosá-
rio Moita Pinheiro Lopes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio An-
tónio Joaquim Lisboa de Morais Lopes, vinculando-se a sociedade em
todos os seus actos e contrato com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011124514

LIJOIM — COMÉRCIO DE MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 727
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503414859;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 7 e 8/050524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Joaquim de Almeida Custódio e Lília Antonieta Xavier
Salgado Custodio, por renúncia em 12 de Maio de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de LIJOIM — Comércio e Manuten-
ção de Equipamentos, L.da e tem a sua sede na Rua de D. Manuel I, 6,
2.º, esquerdo, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Rui Jorge
Dias Hilário, e uma de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao
sócio Hugo Alexandre de Carvalho Amaro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de Rui Jorge Dias Hilário e Hugo Alexandre de Carvalho Amaro, que
desde já ficam nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005887501
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ESTAIPORT — CONSULTORIA E PLANEAMENTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 541
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507008502; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 33/050524.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º, qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de consultoria
técnica em planeamento estratégico empresarial; desenvolvimento,
formatação, análise e estudos de viabilidade de projectos industriais e
comerciais; elaboração de planos de negócios; análise de planos insti-
tucionais de desenvolvimento governamental; representação de em-
presas no País ou no exterior; agenciamento de navios e fretes ma-
rítimos; planeamento de comunicação e elaboração de projectos
promocionais, criação e produção artística; computação e design grá-
fico; programação visual e editorial; promoção e produção de even-
tos; actividade de importação e exportação de qualquer espécie de
mercadorias, bem como a actividade de escritórios de comissões, con-
signações e agências comerciais dessas mercadorias.

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011107598

CAFÉ O FORCÃO , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 244
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505177196; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/050524.

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

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011106907

CONCEIÇÃO ARANTES — SOCIEDADE DE BELEZA
E SAÚDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 014
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507232348; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/050224.

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

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

A sociedade adopta a firma Conceição Arantes — Sociedade de
Beleza e Saúde, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Tomé
e Príncipe, 23-A, freguesia de Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a gestão de instalações desportivas
bem como o exercício da actividade de manutenção física e trata-
mentos de beleza.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota pertencente a Maria da
Conceição Lopes de Arantes Borges de Castro, a qual declara, sob sua
responsabilidade, que o depósito da cifra correspondente ao capital
social foi efectuado em instituição bancária.

ARTIGO 4.º

Representação e gerência

1 — A representação e a gerência da sociedade compete, desde já,
a Maria da Conceição Lopes de Arantes Borges de Castro.

2 — A sociedade pode, por intermédio do seu gerente, nomear
outros gerentes e bem assim mandatários ou procuradores para a prá-
tica de determinados actos ou categoria de actos.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te, ou a de um ou mais mandatários, nos termos e limites do respec-
tivo mandato.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006693107

PPF — SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 387
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502165170.

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

36 — Apresentação n.º 13/20050520.
Designação do conselho geral, em 31 de Março de 2005:
Geza Pavel Steingaszner; Michael Thomas Cahill; Jorge Luís Sero-

menho Gomes de Abreu; Ian Clarke, casado, P. O. Box 119 Com-
merce House, St. Peter Port Guernsey; Peter Francis Griffin, casado,
P. O. Box 119 Commerce House, St Peter Port, Guernsey.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011106281

SOMIPEDRA — PROJECTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 703
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504866588.

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

4 — Apresentação n.º 10/20050520.
Designação dos órgãos sociais, em 10 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — Joaquim Francisco da Silva

Sardinha, casado, Rua de Baixo, 18, Ericeira; administradores — Cláudia
Maria Simão Ferreira Vicente, casada, Avenida de Nossa Senhora da
Assunção, 1104, Malveira da Serra, e João António Simões do Nas-
cimento Figueiredo, casado, Rua de J. A. Ferreira, 87, 3.º, B, Estoril.

Fiscal único: Auren Auditores & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Rua de Fradesso da Silveira, 6, 3.º, A, Comple-
xo Alcântara Rio, bloco C, Lisboa, representada por Luís Francisco
Pereira Rosa, revisor oficial de contas; suplente — Vítor Manuel Leitão
Ladeiro, revisor oficial de contas, Rua de Fradesso da Silveira, 6, 3.º,
A, Complexo Alcântara Rio, bloco C, Lisboa.

Prazo: triénio de 2005-2007.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011106273

VINAIR — AEROSERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7457
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501856250.

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

35 — Apresentação n.º 50/20050520.
Designação dos órgãos sociais, em 25 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente — António Branco dos

Remédios; vogais — Rogério da Luz Amaral e Inocéncio Pavase Al-
meida Araújo.

Fiscal único: efectivo — Patrício Mimoso & Mendes Jorge, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Joaquim Pa-



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 184 — 23 de Setembro de 2005 20 874-(63)

trício da Silva, revisor oficial de contas; suplente — Alberto Arnauth
Ribeiro, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2009223012

PEÇASRE — SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 227
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507341201; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 50/050519.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação PEÇASRE — Sociedade de
Importação e Exportação de Peças Automóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Rossio Pequeno,
pavilhão 1, Trajouce, freguesia de São Domingos de Rana, concelho
de Cascais.

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 tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio de peças e acessórios para veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é do montan-
te de cinco mil euros e está representado por duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios Emanuel de Freitas Jardim e Carlos da Costa de Sousa
Reinolds.

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 — A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta dos dois ge-
rentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Emanuel de Frei-
tas Jardim e Carlos da Costa de Sousa Reinolds.

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.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006688448

KLÓGICA — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 234
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507566510; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 35/050523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma KLÓGICA — Sistemas Infor-
máticos, L.da

2 — A sua sede é na Rua de Diogo Cão, lote 34, 7.º, D, Matarra-
que, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser mudada
para outro local, no mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação da sociedade, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de consultadoria, auditoria,
desenvolvimento e concepção de software e comercialização do mes-
mo, bem como de hardware e consumíveis, importação, exportação
e representação de produtos informáticos, produção de multimédia e
áudio-visuais.

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 dois mil quinhentos e vinte euros, pertencente ao sócio Moisés
Paisana Coluna, e uma outra do valor nominal de dois mil quatrocen-
tos e oitenta euros, pertencente ao sócio Jorge Pedro dos Reis Paulo.

ARTIGO 4.º

Na cessão de quotas, a Sociedade terá sempre o direito de preferên-
cia e em seguida os sócios não cedentes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
designados gerentes, sendo necessárias as assinaturas conjuntas dos dois
gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011107229

COUTO & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 233
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507023285; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/050523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Couto & Tomás, L.da e tem a sua
sede em Lisboa, na Praceta de Ayrton Senna, 96, lote 5.1-A, fregue-
sia e concelho de Cascais.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na promoção imobiliária e construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas de dois mil e quinhen-
tos euros cada, pertencente uma a cada sócio, José Eduardo Couto
Silva e Domingos Alberto Tomás de Assunção.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu ou reguladas por lei especial.

2 — Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao triplo
do capital social existente no momento da respectiva deliberação
unânime em assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não, for
nomeado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes José
Eduardo Couto Silva e Domingos Alberto Tomás de Assunção.

2 — A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consistir to-
tal ou parcialmente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 — Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios não
carece do consentimento da sociedade.

2 — Na cessão de quotas a não sócios, fica reconhecido o direito
de preferência à sociedade e aos sócios não cedentes, sucessivamente.

ARTIGO 7.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de interdição, inabilitação ou insolvência de qualquer

dos sócios;
c) Quando, em qualquer processo, a quota tenha sido objecto de

arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa resul-
tar a sua alienação judicial;

d) Quando o sócio seja declarado falido ou insolvente.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com aviso de recepção, dirigida a cada sócio e expedida com a
antecedência mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija outras for-
malidades ou estabeleça prazo mais longo.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006529838

LIDERMÁTICA EMPRESA DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 709
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503716103; núme-
ro e data da apresentação: 8861/101103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000288197

CORPO E ARTE — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09487
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503453595; número
e data da requisição: 8911/12112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2002.

Está conforme.

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000288196

ISACELE — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05532
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501853553; número
e data da requisição: 8907/12112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativa ao exercício de 2002.

Está conforme.

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000288195

CLÍNICA DENTÁRIA SANTA HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06568
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502920327; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 116/20011218.

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

Facto: alteração parcial do contrato com aumento e redenomina-
ção.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$ subscrito em dinheiro.
Sócios e quotas:
1.º Demerval Hortense;
2.º Edemilson Hortense, 2500 euros cada um.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 3000182128

ESCOLA DE EQUITAÇÃO GASSMANN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6429
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502865032.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2000.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000182038

JORGE VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 691
(Cascais); número e data da apresentação: 4719/090701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000182039

L. RODRIGUES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 01355
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500372047; núme-
ro e data da apresentação: 701/26032004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 3000182041

MERCATOR — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6889
(Cascais).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2000.

1 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000182049

FONTE VELHA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 846
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505038633.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2000.

1 de Abril de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000182050

JOPALARME — COMÉRCIO E MONTAGEM
DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9097
(Oeiras); número e data da requisição: 1173/20040524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2000.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 3000182052

JUBILEU — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3484
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501743839; núme-
ro e data da requisição: 3678/020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2000.

22 de Janeiro de 2003. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000182058

EUROTELECOM — SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06850
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502492392; número
e data da requisição: 8908/12112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2002.

Está conforme

22 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000288194

CARDIGAS & MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 347
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505563959; número
e data da requisição: 8864/101103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000288193

AMPLIGEST CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 410
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504075926; número
e data da requisição: 8862/101103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000288192

STE-BELÉM — COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7762
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502845163; número
e data da requisição: 8860/101103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000288191

GROWTH, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EM EDIFÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 285
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505760860.

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

08 — Apresentação n.º 11/20050426.
Designação para administrador de Luís Manuel Barbosa Valente,

solteiro, Rua da Escola Velha, 194, Bicesse, Estoril, em 14 de Março
de 2005.

Prazo: triénio em curso de 2004-2006.
07 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 37/20050531.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de Raul

António Póvoa Raminhos Martins, por renúncia em 30 de Novem-
bro de 2004.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006700197

RESTAURAÇÃO DO DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 072
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503965162; número
e data da requisição: 8859/101103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativa ao exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000288190

L. RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6523
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502341351; número
e data da requisição: 8865/101103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativa ao exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000288189

LISBOA — 1.A SECÇÃO

BARBEARIA OURIQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 233/610623; identificação de pessoa colectiva
n.º 500520054; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
69/20011210.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-
to ao artigo 4.º
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Reforço 552 411$, realizado em dinheiro e subscrito por todos os
sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e um cêntimo e está dividido em três quotas iguais, perten-
centes cada uma delas a cada uma das sócias, Paulina Maria Mendes
Fontoura dos Santos, Maria Virgínia dos Santos Seco Cartaxo Cabral
e Maria Teresa Guerra Costa.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182061

ENDOCALMA— PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 601/20011129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505878542; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 00/
20011129.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade supra-refe-
rida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENDOCALMA — Prestação de
Serviços Médicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 63,
rés-do-chão, direito, freguesia 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
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 actividade de prestação de ser-
viços médicos.

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 ouros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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

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 Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000288203

ASSÓPORCO — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 620/20011206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505063190; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20011206.

Certifico que, entre Andrew Robert Coutts, José Luís Lejeune de
Figueiredo, Caetano Espírito Santo Beirão da Veiga e Miguel Muniz
Fikoff, foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de ASSÓPORCO — Restau-
ração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Duque de Palmeia, 30,
6.º, D, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauração, ex-
ploração de bares, restaurantes, snack-bar, actividades hoteleiras, ex-
ploração do nome, nomeadamente através de contratos de franquia
comercial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de dez mil euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

O capital social encontra-se realizado em 50 %, na proporção das
respectivas quotas, devendo o restante ser realizado no prazo de 24
meses a contar da data da escritura.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual a 50 vezes o capital social
inicial.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um conselho de
três ou cinco membro a deliberar em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes ou de um gerente, conjuntamente com um procurador.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, José Luís Le-
jeune de Figueiredo, Caetano Espírito Santo Beirão da Veiga e Miguel
Muniz Fikoff.

4 — A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

5 — Fica proibido aos gerentes e mandatários ou procuradores da
sociedade obrigarem a sociedade em fianças, letras de favor, avales,
abonações e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta
em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo, o direito de
preferência.

2 — Consentida pela sociedade a cessão de quotas a não sócios, os
sócios não cedentes poderão exercer o seu direito de preferência no
prazo de 30 dias a contar da data em que a assembleia geral consentir
a referida cessão. No caso de mais de um sócio exercer aquele seu
direito de preferência, a quota cedenda será dividida pelos preferentes
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por qualquer sócio ou gerente, por meio
de carta registada, com aviso de recepção, dirigida aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência para os seus domicílios ou sedes,
que os mesmos deverão manter actualizados perante a sociedade por
avisos de forma e via às usadas para as convocatórias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou advogado, mediante carta dirigida ao presidente da
assembleia geral.

3 — O mandato conferido nos termos do número anterior pode
ser concedido por tempo indeterminado.
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ARTIGO 7.º

1 — Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amor-
tizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por falência do sócio titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou objecto de

qualquer outra apreensão judicial, a mesma deixe de estar na livre
disponibilidade do sócio, e este não obtenha o levantamento da pro-
vidência cautelar no prazo de três meses a contar do seu decretamen-
to, não se contando, neste período, as férias judiciais;

c) Morte e interdição e ainda a dissolução ou nomeação de admi-
nistrador judicial quando se trate de sociedade;

d) Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do sócio, não
lhe sendo adjudicada por inteiro a respectiva quota;

e) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre
disposição do seu titular.

2 — A sociedade pode, em alternativa, adquiri-la por sócio ou por
terceiro.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá, nos termos e condições previstos na lei e
relativamente a sociedade constituídas ou a constituir, adquirir, subs-
crever, deter e alienar acções próprias e alheias e realizar sobre umas
e outras todas as operações que julgar convenientes, bem como adqui-
rir, deter e ceder quotas noutras sociedades, ainda que o seu objecto
social seja diferente do objecto social desta sociedade.

2 — A aquisição de quotas próprias ou acções ou quotas alheias,
depende de deliberação unânime da assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000288202

B. M. E S. T. — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 603/011130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505884500; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/011130.

Certifico que, entre Armando Brás Mendes e Manuel dos Santos
Teixeira, foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de B. M. e S. T. — Construção
Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua 23, 33, Bairro da Encarna-
ção, 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 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 de edifícios para
venda, urbanizações e aquisição de terrenos para construção.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a cinquenta 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 não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, 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.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedade 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 ao sócio não cedente.

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.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2009204379

DACROM — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 598/20011128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505839857; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20011128.

Certifico que entre Radu Neag e Mihai Olah foi constituída a socie-
dade supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DACROM — Construção Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Praça de David
Leandro da Silva, 28, 2.º, direito, sala 5, freguesia de Marvila, conce-
lho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil e quinhentos euros, encontra-se
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais no valor nominal de dois mil setecentos e cinquenta euros,
cada, tituladas uma por cada sócio.

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 em todos os seus actos e contratos,
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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000288201

ELECTRO DECORADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 660/610916; identificação de pessoa colectiva
n.º 500092427; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 217/
20011221.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 2.º
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Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro pelos sócios na propor-
ção das suas quotas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de três
mil euros, pertencente à sócia Maria Teresa dos Reis Maranha; e uma
do valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio José de Sousa
Reis.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182063

AGUILAR & BELARMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 791/611013; identificação de pessoa colectiva
n.º 500911452; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 75 e 76/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação das funções do gerente Jaime Correia Festas, por renún-

cia em 16 de Outubro de 1996.
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 050 000$ e cor-
responde à soma de quatro quotas iguais de 262 500$, pertencentes
uma a cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, desde já
designados gerentes, sendo necessária a intervenção de dois deles para
que a sociedade se considere validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182066

AUTO-EMBAIXADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 870/611026; identificação de pessoa colectiva
n.º 500517665; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 150/
20011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, com

as quantias de 1205$, 602$50 e 602$50.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de € 5000, está integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes do activo social e correspon-
de à soma das seguintes quotas: uma de € 2500, titulada em nome do
sócio José Guilherme Lucas; uma de € 1250, titulada em nome da
sócia Maria Arlete Martins Caseiro Lucas, e uma de € 1250, titulada
em nome do sócio Carlos José Caseiro Lucas.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182070

AMORIM & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 881/611027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500500843; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 126/
20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota
de dois mil e quinhentos euros, pertencente a cada sócio.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182073

BAZAR BOA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 535/610818; identificação de pessoa colectiva n.º 500451591;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20011211.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4375 euros do sócio
António Sarazino Amador, e outra de 625 euros do sócio António
Nuno Amador.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182076

ESTRELA DO CAMPO GRANDE — SECÇÃO
DE FANQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 217/581203; identificação de pessoa colectiva n.º 500502919;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 66/20011206.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 2.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, na

proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

2.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de qua-
tro mil e novecentos euros do sócio Luís Manuel Gouveia Ferreira e
outra de cem euros do sócio António Ferreira.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182103

ALVESSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 304/19590129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500851050; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/
20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º:
3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de cinco
mil euros e é formado por duas quotas, uma do valor nominal de 3753
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euros, pertencente a Vladimiro Elias Felício, e outra de 1247 euros,
pertencente a Maria Fernanda de Lima Xavier Felício.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182104

ATIS — TÁXIS INFANTE SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 598/590708; identificação de pessoa colectiva n.º 500317348;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 23/20011205.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º:
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 de dois mil e quinhentos euros cada
uma e uma de cada um dos sócios.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182107

ANDRADE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 537/590527; identificação de pessoa colectiva n.º 500845794;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 2.º:
ARTIGO 2.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
e é formado por duas quotas: uma de valor nominal de € 4583,33,
pertencente ao sócio Artur da Costa Nunes, e uma de valor nominal
de € 416,67, pertencente à sócia Maria lsolete Monteiro Nunes.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182108

AUTO MECÂNICA CENTRAL DE XABREGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 804/591119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500035954; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 108 e 109/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções dos gerentes Daniel Norte Dias e Maria Ade-

laide Norte Dias, por terem renunciado em 3 de Outubro de 2001.
Reforço e redenominação de capital e alteração do contrato, quan-

tos aos artigos 3.º e 5.º
Reforço: 702 892$, realizado em dinheiro pelos sócios abaixo men-

cionados com as quantias de 50 723$ e 652 169$, respectivamente.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de seis mil
euros e está dividido em duas quotas, uma de mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Renato dos Santos Machado, e outra de quatro
mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Júlio César Santos Ma-
chado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos com a assinatura de um dos gerentes.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182109

ALEN & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 176/600811; identificação de pessoa colectiva n.º 500497010;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 84/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios, em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social é de cinco mil euros integralmente realizado e cor-
responde à soma das quotas dos sócios: uma de dois mil e quinhentos
euros pertencente ao sócio António Correia e uma de dois mil e qui-
nhentos euros pertencente ao sócio Leonel António Barreiro.

Os sócios declararam ao abrigo do artigo 90.º do Código das Socie-
dades Comerciais que o aumento do capital foi efectuado em dinheiro
e já deram entrada nos cofres da sociedade.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182111

DUARTE, FERNANDES & CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 760/600622; identificação de pessoa colectiva n.º 500088799;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 108/20011213.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 1 053 615$, realizado em dinheiro e subscrito por todos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros, dividido em três quotas iguais de dois mil e qui-
nhentos euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182112

ABÍLIO DOS SANTOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 929/600712; identificação de pessoa colectiva n.º 500528152;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 30/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros,
pertencentes aos sócios, António Cardoso da Costa e Maria da Nati-
vidade Batista da Silva.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182114

AIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 803/600627; identificação de pessoa colectiva n.º 500502757;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 7/20011112.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo

mencionados com as quantias de 572 290$ e 30 120$.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo conforme escrituração, é de 5000 euros
e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são: uma do valor
nominal de 4800 euros de Barbeitos & Barbeitos, L.da, e uma de 200
euros de José Henrique Silva Carvalho Pereira da Silva.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182117

DEODATO J. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 978/600718; identificação de pessoa colectiva
n.º 500459681; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
24/20011031.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 582 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

com as quantias de 562 462$ e 19 948$.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das quotas, sendo uma quatro mil e
novecentos euros, pertencente ao sócio Deodato de Jesus Santos, e
outra de cem euros, pertencente à sócia Ida da Rocha Santos.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182118

DIAS DA SILVA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 972/600128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501055444; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
60/011128.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro por ambos os sócios em

partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
cm dinheiro e nos demais valores do activo da escrituração e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros
cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182120

ALBERTO SEMEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 225/610622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457913; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
122/20011213.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os

sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros,
uma de cada sócio.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182121

ALVES & AMÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 618/601011; identificação de pessoa colectiva
n.º 500018260; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 54/
011130.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 2.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro por ambos os sócios, na

proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes de escrituração, é de cinco mil claros e correspon-
de à soma das seguintes quotas: uma de quatro mil e quinhentos euros
do sócio José Henriques Ribeiro Relo e uma de quinhentos euros da
sócia Patrocínia Martins Araújo.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182122

DOMINGUES & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 706/601024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500697299; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
19/011116.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to.
Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$, por incorpora-

ção de reservas.
Artigo modificado: 4.º
Termos da alteração:

4.º

O capital social é de cinco mil euros, acha-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da es-
crita e corresponde à soma de quatro quotas iguais de mil duzentos e
cinquenta euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio: Josué Ba-
tista Salgueiro, António José da Cruz Fernandes, Célia Maria da Cruz
Fernandes e Maria Eugénia Antunes da Cruz.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182123

ERNESTO BRANDÃO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 772/601103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500489530; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 64/
20011221.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
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Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota de
quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente a Maria Gertru-
des de Brito Pinto Brandão, e uma quota em comum e sem determi-
nação de parte ou direito de duzentos e cinquenta euros, a: Amélia de
Oliveira Brandão; Amélia Maria Alves Nogueira de Oliveira Brandão
Fernandes; Paula Cristina Alves Nogueira de Oliveira Brandão e An-
tónio Fernando de Oliveira Brandão.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182124

EUGÉNIO DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 088/610606; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101787; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 163/
20011221.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens sociais, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de dois mil e quinhentos euros, uma de cada sócio, Hermano
das Neves e Judite Ferreira Gonçalves das Neves.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182125

ARTESÃOS DO VINHO, PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 537/040514; identificação de pessoa colectiva
n.º 506935647; inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 19 e 20/040514.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Contrato de sociedade e designação de gerentes.
Sócios: 1) Rita Gago da Silva Bataglia dos Santos; 2) Marco da Costa

Monteiro:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Artesãos do Vinho, Produção e
Comercialização de Vinho, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Calçadinha do Tijolo, 56, 2.º,
direito, freguesia de São Vicente de Fora, concelho de Lisboa.

2 — O gerente da sociedade pode deslocar ou transferir a sua sede
social para o mesmo concelho ou para concelho limítrofe, quando o
considerar conveniente e, quando o julgar necessário para os interes-
ses sociais, pode estabelecer sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social em qualquer ponto do território ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a vinificação, produção, engarrafa-
mento, comercialização, distribuição, importação e exportação de
vinhos e de azeite, bem como todo o tipo de exploração agrícola e
florestal.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades cujo objecto
não seja igual ao estipulado no artigo anterior, em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de empre-
sas, mediante a aprovação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de € 10 000, representado por duas quotas, uma com o va-
lor nominal de € 7500, pertencente a Rita Gago da Silva Bataglia dos
Santos, e uma quota com o valor nominal de € 2500, pertencente a
Marco da Costa Monteiro.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permi-
tida entre os sócios.

2 — A cessão a estranhos necessita do consentimento da socie-
dade, gozando esta de opção. Se a sociedade não pretender exercer o
direito de preferência, será devolvido ao outro sócio.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
um ou mais gerentes, que poderão ser sócios ou não.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica vinculada em quaisquer actos ou contratos pela
assinatura de dois gerentes ou a de um gerente-delegado, ou pela assi-
natura de um procurador, dentro dos limites da procuração.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas mediante o envio de
cartas registadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias, salvo nos casos para os quais a lei exija prazos e formalidades
especiais.

2 — Qualquer dos sócios poderá fazer-se representar nas assembleias
gerais por pessoa estranha à sociedade, sendo suficiente uma carta de
representação dirigida ao presidente da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade pode proceder à amortização de quota, sem o
consentimento do respectivo titular, nos seguintes casos:

a) Acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda quando
se verifique a iminência destas situações;

c) Interdição, inabilitação, insolvência, falência ou dissolução do
titular;

d) Quando o titular da quota violar qualquer obrigação decorrente
do contrato de sociedade ou de deliberação dos sócios tomada regular-
mente;

e) Quando o titular da quota lesar, por actos ou omissões, os inte-
resses da sociedade, nomeadamente a reputação desta perante tercei-
ros ou impedir ou concorrer, directa ou indirectamente, com a socie-
dade, ou dificultar a realização dos fins sociais;

f) Condenação do sócio em processo judicial movido pela socie-
dade;

g) Em caso de divórcio, se a quota não ficar a pertencer ao seu
titular.

2 — A contrapartida da amortização é o valor da liquidação da
quota, calculado tendo em conta o valor da quota acrescido da impor-
tância que proporcionalmente lhe corresponder nas reservas da socie-
dade e de parte dos lucros do exercício corrente calculados em rela-
ção ao tempo, tudo em conformidade com o último balanço aprovado.

3 — O pagamento da contrapartida poderá ser efectuado em duas
prestações a realizar no prazo de seis meses a um ano, respectiva-
mente, após a deliberação da assembleia geral que decidiu a amortiza-
ção compulsiva.

ARTIGO 11.º

Aos lucros anualmente aprovados será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para a reserva legal.

ARTIGO 12.º

A sociedade dissolve-se nos casos determinados na lei e pelo acor-
do unânime dos sócios.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 13.º

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Rita Gago da Silva
Bataglia dos Santos e Marco da Costa Monteiro.
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ARTIGO 14.º

Os gerentes ficam autorizados a, antes do registo definitivo, efec-
tuar o levantamento do capital social realizado e depositado em ins-
tituição de crédito, para efeitos de pagamento de despesas de consti-
tuição de registo de início de actividade da sociedade.

ARTIGO 15.º

Nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do artigo 19.º
do Código das Sociedades Comerciais, fica a gerência autorizada a pra-
ticar, celebrar, alterar, ou fazer cessar, antes do registo definitivo do
contrato de sociedade, os seguintes actos e contratos necessários ao
início de funcionamento da sociedade: contratos de arrendamento, de
aluguer, de trespasse, ou de cessão de exploração, de bens ou estabe-
lecimentos da ou para a sociedade; contratos de compra, venda, per-
muta ou oneração (incluindo hipoteca e penhor) de bens imóveis e de
bens móveis, incluindo veículos automóveis e outros móveis sujeitos
a registo; contratos de locação financeira de bens móveis e imóveis;
contratos de aquisição ou fornecimento de mercadorias; contratos de
prestação de serviços, incluindo os de mandato, empreitada, trans-
porte e depósito; contratos de consórcio e de associação em partici-
pação; contratos de agência, de distribuição e de comissão; contratos
de cessão de créditos ou de posição contratual; contratos de trabalho;
contratos de seguro; contratos de financiamento, comparticipação,
apoio ou incentivo de actos ou actividades, com entidades públicas ou
particulares; contratos de fornecimentos de água, electricidade, gás,
telefone e telefax; abertura e movimentação de contas bancárias em
nome da sociedade; prestação e recebimento de cauções, fianças, ava-
les ou outro tipo de garantia.

ARTIGO 16.º

A sociedade assumirá todas as despesas inerentes à sua constituição
e registo.

Cessação das funções do gerente Marco da Costa Monteiro, por
renúncia, em 14 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010540581

BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9427/20000929; identificação de pessoa colectiva
n.º 504655361; inscrições n.os 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4
e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 40, 41 e 42/
040518.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação do conselho de administração e do conselho fiscal, em

22 de Março de 2004.
Prazo: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente — Carlos Augusto Pulido

Valente Monjardino; vice-presidente — Francisco José Fonseca da
Silva; vogais — Mário José Brandão Ferreira, Ana Paula Pina dos
Santos Cardoso Marques, José Dias Dinis, Luís António Gomes Mo-
reno e Pedro Pires Miranda.

Conselho fiscal: presidente — Henrique Carlos de Medina Carreira;
Carlos Reinaldo Pinheiro da Silva; Price Waterhouse Coopers & As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da; suplente —
Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, revisora oficial de con-
tas; Carlos Augusto Pulido Valente Monjardino, residente na Calçada
da Graça, 19, Lisboa; Francisco José Fonseca da Silva, residente na
Rua da Escola Politécnica, 63, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa; Mário
José Brandão Ferreira, residente na Rua do Salitre, 82-A, 2.º, direito,
Lisboa; José Dias Dinis, Rua do Professor Vitorino Nemésio, 44,
Parede; Ana Paula Pina Cardoso dos Santos Marques, Avenida da Igreja,
15, 1.º, esquerdo, Lisboa; Luís António Gomes Moreno, residente na
Avenida do Almirante Reis, 241, 4.º, direito, Lisboa, e Pedro Pires de
Miranda, residente na Rua de Bulhão Pato, 3, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Henrique Carlos de Medina Carreira;
Carlos Reinaldo Pinheiro da Silva; Price Waterhouse Coopers & As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da; suplente —
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C,
Lisboa.

Cessação das funções de vogal do conselho de administração de
Pedro Pires Miranda, por renúncia, em 22 de Abril de 2004.

Designação de vogal do conselho de administração, em 22 de Abril
de 2004, por cooptação de Emanuel Jorge Marques dos Santos, resi-
dente na Rua do Professor Luís Reis Santos, 5, 2.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000182027

BELURBANIS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 925/20020405; identificação de pessoa colectiva
n.º 506024784; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
63/20020405.

Certifico que entre Manuel Vieira de Faria e Maria Teresa Pazo
Pires Maurício foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BELURBANIS — Mediação Imo-
biliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Falcão, 3, 1.º, es-
querdo, freguesia de São Jorge de Arroios, 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

O objecto social consiste na actividade de mediação na compra ou
na venda de bens imóveis ou na constituição de quaisquer direitos reais
sobre os mesmos, bem como para o seu arrendamento e trespasse.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de três mil euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, reser-
vando-se, porém, em primeiro lugar, à sociedade o direito de prefe-
rência e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, se a sociedade
dele não usar.

2 — Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência, a
quota será distribuída entre eles na proporção das que então possuí-
rem.

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
Manuel Vieira de Faria.

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.
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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.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2009204522

BIZZDOTCOM DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 933/20020410; identificação de pessoa colectiva
n.º 505952688; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10 933/20020410.

Certifico que entre Max August Bingre e José Manuel Ferreira Duarte
foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bizzdotcom Design, L.da,
2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Miguel

Bombarda, 70, 1.º, F, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, conce-
lho 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 as locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto a sociedade consiste em publicidade, design, marketing
directo, merchandising, organização de eventos, sem instalações fi-
xas, design de páginas da Internet, gestão de base de dados e serviços
de marketing interactivo. Consultadoria e formação nas áreas referi-
das. Comércio de brindes, ilustrações, fotos e promoção de vendas.

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 no
valor nominal de três mil euros titulada pelo sócio Max August Bin-
gre e outra no valor nominal de dois mil euros titulada pelo sócio
José Manuel Ferreira Duarte.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

3 — Fica, desde, já nomeado gerente o sócio José Manuel Ferreira
Duarte.

4 — A gerência fica desde já autorizada à prática dos seguintes actos:
a) Contratar e despedir pessoal;
b) Assinar contratos de leasing e de arrendamento;
c) Adquirir, onerar e alienar bens móveis sujeitos a registos.

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 legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554035

ARTALTER — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 934/20020410; identificação de pessoa colectiva
n.º 506072371; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020410.

Certifico que entre Carlos José Fernandes da Conceição Góis e Maria
da Conceição dos Santos Figueira da Silva foi constituída a sociedade
supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARTALTER — Serviços Médi-
cos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Maria
Helena Vieira da Silva, 40, 3.º, direito, 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 na prestação de serviços médicos.
Pintura artística e comercialização da mesma.

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 no valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, tituladas
uma por 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, 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 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soe mes-
mo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas especiais
ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da 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

1 – Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554043

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARIA MATIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 932/20020409; identificação de pessoa colectiva
n.º 506085236; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
44/20020409.

Certifico que Maria Ivone dos Santos Matias constituiu a sociedade
unipessoal supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Agência Funerária Maria Matias,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Circular Norte, 12-B,
Bairro da Encarnação, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho
de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de agência funerária.

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 da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 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.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554027

EUROFURNITURE — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 937/20020410; identificação de pessoa colectiva
n.º 505897580; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
10/20020410.

Certifico que entre Shubhacechandra Jamnadas e Dhansukhlal Jam-
nadas foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUROFURNITURE — Comércio
Internacional, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Arco do
Marquês do Alegrete, 4, 1.º, porta 2.4, freguesia de São Cristóvão e
São Lourenço, 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 no comércio, fabrico, importação
e exportação de artigos de mobiliário e decoração.

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, tituladas
uma por cada sócio.

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 compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

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

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

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.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554140

DTM — DISTRIBUIÇÃO TELEFONES MÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 918/20020403; identificação de pessoa colectiva n.º 506081842;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20020403.

Certifico que Paulo da Luz Ganhão constituiu a sociedade unipes-
soal supra-referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DTM — Distribuição Telefones
Móveis, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, Centro Comercial Imaviz, loja 37, freguesia de São Sebastião
da Pedreira, 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 par objecto o comércio a retalho e por grosso de
equipamentos e acessórios de telecomunicações.

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, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2009204468

AGÊNCIA FUNERÁRIA SAGRADO CORAÇÃO
DE MARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 917/20020402; identificação de pessoa colectiva
n.º 506098842; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
1/20020402.

Certifico que Alda Carvalho Cacais de Oliveira Carvalho constituiu
a sociedade unipessoal supra-referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Agência Funerária Sagrado Cora-
ção de Maria, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Freitas Gazul, 8-B, fre-
guesia do Santo Condestável, 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 relativos à
organização e realização de funerais, transportes de cadáveres para
exéquias fúnebres, inumações, cremação ou expatriamento e traslada-
ção de restos mortais já inumados.

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, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos 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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2009204441

ALMECASA, COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 947/20020417; identificação de pessoa colectiva
n.º 506006700; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
1/20020417.

Certifico que Roberto Gabriel Diaz constituiu a sociedade unipes-
soal supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALMECASA, Comércio de Pro-
dutos de Informática, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Nova do Al-
mada, 36, 2.º, esquerdo, freguesia de São Nicolau, 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 no comércio a retalho e grossista
de produtos aplicáveis a computadores e informática.

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 pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
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ARTIGO 5.º

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

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.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554329

AMÉRICO GOMES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 956/20020418; identificação de pessoa colectiva
n.º 506126315; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/20020418.

Certifico que entre Américo Manuel Moura da Silva Gomes e Nél-
son Manuel Almeida Duarte foi constituída a sociedade supra, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Américo Gomes & Duarte, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Abranches Ferrão, 8-C,
loja 22, Galerias Atlanta Park, freguesia de Benfica, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria, comércio, importa-
ção e exportação de artigos de ourivesaria e pedras preciosas.

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, com ou sem remuneração con-
forme 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 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.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554434

DANROVE SYSTEMS — SISTEMAS DE HIGIENE
E RECICLAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 954/20020418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505993066; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20020418.

Certifico que foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Danrove Systems — Sistemas de
Higiene e Reciclagem, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Rainha
D. Leonor, 28, 1.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação e
exportação de equipamentos para higiene urbana, pública, pessoal, de
reciclagem e hospitalar. Soluções de tratamento atmosférico, gestão
integral e prestação de serviços de manutenção de equipamentos.

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,
sendo uma do valor nominal de dois mil quinhentos e cinquenta euros
titulada pelo sócio Jean Luc Vernhiet e outra do valor nominal de
dois mil quatrocentos e cinquenta euros titulada pela sócia Maria
Manuela de Sousa.

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 delibera-
do.

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 o sócio Jean Luc Vernhiet
e o não sócio Miguel Jorge de Sousa Gouveia, divorciado, residente na
Rua do 1 .º de Maio, 13, 1.º, direito, no Dafundo, Cruz Quebrada,
Oeiras.

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 legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554418

ESTÉTIFLOR — CENTRO DE ESTÉTICA
E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 943/20020415; identificação de pessoa colectiva
n.º 505111748; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/20020415.

Certifico que entre Florbela Martins Toscano Guimarães e Maria
Ascenção Martins Toscano Guimarães foi constituída a sociedade supra,
cujo contrato é o seguinte.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ESTÉTIFLOR — Centro de Esté-
tica e Perfumaria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Luís Cristi-
no da Silva, lote 240, 4.º, C, freguesia de Marvila, 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
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 dá sociedade consiste nas actividades de esteticista, mas-
sagista e comércio de produtos de beleza e perfumaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à sorna de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

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.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554280

BAZAR DA POUPADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 963/20020423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506064115; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
07/20020423.

Certifico que foi registado a constituição da sociedade supra, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bazar da Poupadinha, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Angelina
Vidal, 71-A, freguesia dos Anjos, 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 no comércio de grande variedade
de produtos, designadamente artigos para o lar, brinquedos, artigos de
papelaria e decoração, produtos alimentares, ferramentas e utensílios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma no valor nominal de mil seiscentos e sessenta e oito euros titu-
lada pelo sócio Mário Rui Pereira Salgado Alves e duas no valor no-
minal de mil seiscentos e sessenta e seis euros, cada, tituladas uma
por cada sócio Cristina Maria Pereira Salgado Alves Carvalho e An-
tónio José das Neves Oliveira.

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 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

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.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554396

ARAÚJO & GARCIA — CONSULTADORIA DE GESTÃO
E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 962/20020423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506124231; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20020423.
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Certifico que entre José Manuel Ferreira Garcia e Raquel Maria
Novais Martins Araújo de Ferreira Garcia foi constituída a sociedade
supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Araújo & Garcia — Consultadoria
de Gestão e Recursos Humanos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Escada, 1, 3.º, B,
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, 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 consultadoria de gestão de em-
presas, recursos humanos, importação, exportação e representação,
comércio de artigos informáticos.

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, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554400

ARQUITOWN — GESTÃO E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 935/20020410; identificação de pessoa colectiva
n.º 506111091; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
20020410.

Certifico que entre Germano da Silva Cameira e Liliana Barata Pires
da Silva Cameira foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARQUITOWN — Gestão e Pro-
jectos de Arquitectura e Engenharia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Roma, 48, 7.º, 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, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto sociedade consiste em projectos de arquitectura, urbanis-
mo e engenharia, gestão de projectos, fiscalização de obras, manu-
tenção, consultoria e representações de equipamentos e marcas no
âmbito da actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas

quotas iguais do valor nominal de doze 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, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

2 — A sociedade vincula-se:
a) Com a intervenção de dois gerentes.
b) Com a intervenção de um gerente e um procurador.
3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554159

ANA LOBO AVILEZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 938/20020410; identificação de pessoa colectiva
n.º 505989794; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020410.

Certifico que Ana Paula dos Santos Lobo César Avilez constituiu a
sociedade unipessoal supra, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana Lobo Avilez, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Repú-
blica, 56-D, 5.º, freguesia 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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e de
imagiologia e conexos.

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 o sócio decidir.

2 — Para vincular 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
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-
mitido 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.

Pela outorgante foi ainda dito que não é sócia de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554175
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DUOPÇÃO — APOIO E PROMOÇÃO EMPRESARIAL
E CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 948/20020417; identificação de pessoa colectiva
n.º 506114570; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020417.

Certifico que foi registado a constituição da sociedade supra, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DUOPÇÃO — Apoio e Promo-
ção Empresarial e Cultural, L.da

 2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale Formoso, 7, 2.º,
direito, freguesia de Marvila, 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 no apoio e promoção empresarial
e cultural; comércio, importação e exportação de brindes publicitá-
rios, artigos de decoração, utilidades domésticas, peças de arte, arte-
sanato, produtos regionais, produtos alimentares, bebidas e artigos de
papelaria; organização de eventos.

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 três mil euros da sócia Rosa Maria da Silva Godinho e outra
de dois mil euros do sócio Ricardo da Silva Godinho Lopes Caetano.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado. gerente.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Rosa Maria da Silva
Godinho.

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.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554337

EURO QUIOSQUE — CAFÉS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 961/20020423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506072401; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
20020423.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade unipessoal
supra, por Olga Maria Lopes Trindade Dias Estrela Van Der Kellen,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Euro Quiosque — Cafés, Unipes-
soal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido Figueiredo, 87,
8.º, C, 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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de uma loja de cafés,
snack, restauração e pastelaria.

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, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos 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.

20 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554361

DIOGO & AZEVEDO — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 959/20020423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506122522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020423.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade supra, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Diogo & Azevedo — Restaura-
ção, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede a Rua de Zófimo Pedroso, 63,
freguesia de Marvila, 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 no comércio e indústria de restau-
rante, cervejaria e café.

ARTIGO 3.º

O capital social é de seis mil euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de quatro mil euros pertencente ao sócio Francisco
Mendes Diogo e uma outra do valor nominal de dois mil euros per-
tencente ao sócio Abílio Duarte de Azevedo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 2010554370
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ENERGIFASE — SERVIÇOS ELECTRICIDADE
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 926/20020405; identificação de pessoa colectiva
n.º 506087492; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/
20020405.

Certifico que, entre Luís dos Anjos Leiras e João Filipe dos Santos
Ferreira, foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o seguinte.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENERGIFASE — Serviços Elec-
tricidade e Construção Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Jorge Barradas, lote
212, 5.º, direito, em Lisboa, freguesia de Benfica, 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
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 nas áreas
de electricidade, informática, construção civil e telecomunicações

ARTIGO 3.º

1— 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.

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 con-
forme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 1000288204

LISBOA — 2.A SECÇÃO

NOVIDADE E SUCESSO — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 210/20050531; identificação de pessoa colectiva
n.º 507354451; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050531.

Certifico que, por Huang Jianheng e Jianlu Li, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Novidade e Sucesso — Importa-
ção e Exportação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Calvário, 12, A, fre-
guesia de Alcântara, 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, exportação, venda a
grosso e a retalho de vestuário, calçado, quinquilharias, produtos alimen-
tares, materiais de decoração e electrodomésticos acessórios de moda e
utilidades domésticas.

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 — À 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 um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005638676

LISBOA — 3.A SECÇÃO

VIGIL — UTILIDADES EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3050; identificação de pessoa colectiva n.º 502665726; núme-
ro e data da apresentação: 3550/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010523725
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SOCIEDADE LUSO-AFRICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 172; identificação de pessoa colectiva n.º 500267251; nú-
mero e data da apresentação: 3558/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010523733

RESTAURANTE CHINÊS NEPTUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 761; identificação de pessoa colectiva n.º 506718832; nú-
mero e data da apresentação: 3857/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2011189233

SULDUP — ASSESSÓRIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 185; identificação de pessoa colectiva n.º 505756846; nú-
mero e data da apresentação: 3854/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006527258

SAROS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4944; identificação de pessoa colectiva n.º 503151688; núme-
ro e data da apresentação: 3841/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010578554

WAYMED — PRODUTOS MÉDICOS E AJUDAS
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 240; identificação de pessoa colectiva n.º 504866176; nú-
mero e data da apresentação: 3839/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010492170

T. A. B. H. — INVESTIMENTO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7293; identificação de pessoa colectiva n.º 503804770; núme-
ro e data da apresentação: 3542/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010483413

SOARES & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 494; identificação de pessoa colectiva n.º 500544060; nú-
mero e data da apresentação: 3517/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010522290

O PARDIEIRO — SERVIÇO DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 500; identificação de pessoa colectiva n.º 500205248; nú-
mero e data da apresentação: 3514/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010522281

O GAVETO — LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4094; identificação de pessoa colectiva n.º 502925493; núme-
ro e data da apresentação: 3503/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2008634787

RODOLFO COELHO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 584; identificação de pessoa colectiva n.º 500403457; nú-
mero e data da apresentação: 3500/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006524666

SOGIL — GESTÃO IMOBILIÁRIA E AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 362; identificação de pessoa colectiva n.º 501499865; nú-
mero e data da apresentação: 3467/050615.
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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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010523652

RAPOSO & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 329; identificação de pessoa colectiva n.º 501919180; nú-
mero e data da apresentação: 3462/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009239105

OLIVEIRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4861; identificação de pessoa colectiva n.º 503174726; núme-
ro e data da apresentação: 3461/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005464775

URBIAJUSTE — EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 072; identificação de pessoa colectiva n.º 506364542; nú-
mero e data da apresentação: 3601/050615.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2011213622

RECODADOS — CENTRO DE PROCESSAMENTO
DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 232; identificação de pessoa colectiva n.º 501130705; nú-
mero e data da apresentação: 3870/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2008465896

SOGIMONTE — SOCIEDADE GESTORA IMOBILIÁRIA
E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5058; identificação de pessoa colectiva n.º 503041947; núme-
ro e data da apresentação: 3847/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010578627

TEMPESTADE DE IDEIAS — MERCHANDISING
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 161; identificação de pessoa colectiva n.º 504885286; nú-
mero e data da apresentação: 3843/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010578619

UTILBAR — ABASTECIMENTO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 345; identificação de pessoa colectiva n.º 500294194; nú-
mero e data da apresentação: 3851/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010578805

RELÓGIOS DA MOURARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2873; identificação de pessoa colectiva n.º 502529865; núme-
ro e data da apresentação: 3464/050615.

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.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004771801

TÁXIS TONEBIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9844; identificação de pessoa colectiva n.º 504743945; núme-
ro e data da apresentação: 3783/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010625110

TÁXIS J. GABRIEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 147; identificação de pessoa colectiva n.º 505319560; nú-
mero e data da apresentação: 3780/050616.
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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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010624696

TÁXIS DEUS OS GUIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 836; identificação de pessoa colectiva n.º 500541280; nú-
mero e data da apresentação: 3777/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010624610

TÁXIS LUÍS MANUEL & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 721; identificação de pessoa colectiva n.º 505583984; nú-
mero e data da apresentação: 3779/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010625153

TÁXIS ADELAIDE AMARAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9353, identificação de pessoa colectiva n.º 504455052; núme-
ro e data da apresentação: 3778/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010624904

TÁXIS BRANQUINHO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 370; identificação de pessoa colectiva n.º 505367378; nú-
mero e data da apresentação: 3775/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010624955

SOCIEDADE VICRA DESPORTIVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 225; identificação de pessoa colectiva n.º 500269335; nú-
mero e data da apresentação: 3760/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010578473

VAPLUS — UTILIDADES EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3572; identificação de pessoa colectiva n.º 502810718; núme-
ro e data da apresentação: 3768/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010466390

VINHOS E COMIDAS O TEIMOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 246; identificação de pessoa colectiva n.º 500666334; nú-
mero e data da apresentação: 3746/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2008339947

SAMJU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 936; identificação de pessoa colectiva n.º 506813487; nú-
mero e data da apresentação: 3747/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2008339912

TAVAMAR — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS CONGELADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 062; identificação de pessoa colectiva n.º 501253637; nú-
mero e data da apresentação: 3743/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010456840

VEIGA & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 892; identificação de pessoa colectiva n.º 500817308; nú-
mero e data da apresentação: 3730/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009405668
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SPRI — SOCIEDADE PORTUGUESA DE REALIZAÇÕES
INDUSTRIAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 188; identificação de pessoa colectiva n.º 500944482; nú-
mero e data da apresentação: 3728/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2011197228

OUTERELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 596; identificação de pessoa colectiva n.º 500917558; nú-
mero e data da apresentação: 3829/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003246096

SUPERMARITIME PORTUGAL — ACTIVIDADES
MARÍTIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4982; identificação de pessoa colectiva n.º 503579599; núme-
ro e data da apresentação: 3831/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010578538

SOEIRO & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 217; identificação de pessoa colectiva n.º 500270937; nú-
mero e data da apresentação: 3821/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010578511

SOCAPRI — ADMINISTRAÇÕES PREDIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 399; identificação de pessoa colectiva n.º 500052743; nú-
mero e data da apresentação: 3817/050616.

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.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010578503

UNIBLOCO — TECNOLOGIA E PATENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 663/750709; identificação de pessoa colectiva
n.º 500330182; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; inscrição
n.º 09; números e data das apresentações: 20 e 21/050810.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Carlos Vieira Coelho dos
Santos, José Coelho dos Santos e de Isaura Teixeira Vieira dos San-
tos, por renúncia em 28 de Julho de 2005 e foi aumentado o capital
social de 400 000$ para € 5000, e alterada para sociedade unipesso-
al, ficando assim alterado parcialmente os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 6.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade usa a denominação de UNIBLOCO — Promotora de
Técnicas de Saúde e Bem Estar, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em
Lisboa, na Rua de Fialho de Almeida, 17, rés-do-chão, direito, freguesia
de São Sebastião da Pedreira.

3.º

O objecto social da sociedade consiste no exercício de exploração
de técnicas e práticas de saúde, bem estar e desporto, designadamente
ginástica energética chinesa, massagem terapêutica e recuperação
postural; formação e ensino de técnicas de saúde e bem estar; organi-
zação de estágios e seminários temáticos correlacionados.

4.º

O capital social, é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota no valor nominal
de cinco mil euros, pertencente à única sócia Sandra da Conceição
Santos.

6.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia, Sandra da
Conceição Santos, que desde já fica nomeada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009895690

LISBOA — 4.A SECÇÃO

PEREIRA & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 695; identificação de pessoa colectiva n.º 500493448; nú-
mero e data da apresentação: 5926/240605.

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

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006452487

PEDI — SERVIÇOS PEDIATRIA E PARAMÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2815; identificação de pessoa colectiva n.º 503039209; data da
entrada: 240605.

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

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010608283

CENTRALMED — SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06203/970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503881597;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 12; número e
data da apresentação: 06/050606.
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Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 05/050606.
Cessação de funções da gerente, Maria João Macdonald Gago Jorge

Correia, por ter renunciado em 4 de Maio de 2005.
Apresentação n.º 06/050606.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Março de 2005, de

Maria Rita Linares Vidigal, residente na Rua das Amendoeiras, lote
29, 1.º, direito, Cascais.

Mais certifica que, foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 4.º n.º 2 e aditado o artigo 7.º, da sociedade em epígrafe, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes indistintamente.

ARTIGO 7.º

É conferido aos sócios o direito de preferência no caso de cessão
de quotas a estranhos.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011164753

MEDICAR LISBOA — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06164/970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503874043;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrições n.os 2 e 13, nú-
meros e data das apresentações: 7, 9 e 10/050606.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 4.º n.º 2 e aditado o artigo 7.º, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes indistintamente.

ARTIGO 7.º

É conferido aos sócios o direito de preferência no caso de cessão
de quotas a estranhos.

Mais certifica que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 09/050606.
Cessação de funções da gerente, Maria João Macdonald Gago Jorge

Correia, por ter renunciado em 4 de Maio de 2005.
Apresentação n.º 10/050606.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Março de 2005, de

Maria Rita Linares Vidigal, residente na Rua das Amendoeiras, lote 29,
1.º, direito, Cascais.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011164745

QUINTA DAS DONAS — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01082/890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502221950;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 12/050606.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 12/050606.
Recondução dos gerentes, por deliberação de 28 de Março de 2005,

para o quadriénio de 2005-2008, de Luís de Azevedo de Vasconcelos
e Souza, casado, residente na Rua das Pedras Negras, 3, 1.º, esquerdo,
Lisboa; Maria da Luz de Azevedo Coutinho de Vasconcellos e Souza;
António Manuel Dias Chaves Ramos, casado, residente na Corujeira

Grande, 7.º, Tavira; Helena Maria de Almada de Azevedo Coutinho
Araújo Geraldes, residente na Alameda de D. Afonso Henriques, 5,
2.º, esquerdo, Lisboa, e Maria José de Almada de Azevedo Coutinho
Fino, casado, residente na Rua do Sacramento à Lapa, 46, A, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011178029

CADBURY SCHWEPPES (PORTUGAL), S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00251/910204; identificação de pessoa colectiva n.º 502502428;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 25; números e
data das apresentações: 31 e 32/050606.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 31/050606.
Cessação de funções do administrador, Patrick Joseph Falgas, por

ter renunciado em 2 de Setembro de 2004.
Apresentação n.º 32/050606.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 28 de Dezembro de 2004, para o triénio em curso de 2003-
-2005, de César Tomás Sanchez Moral, casado, residente em C7 An-
drés Mallado, 84, 7.º, Izda, 28015, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011179440

QUIMEPEC — PRODUTOS QUÍMICOS METAIS,
COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 901/900713; identificação de pessoa colectiva n.º 501839780;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 01/050603.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 27 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011166004

CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CAMPO
GRANDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 091/790821; identificação de pessoa colectiva n.º 500254664;
inscrição n.º 16, número e data da apresentação: 39/050603.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 39/050603.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 2 de Abril de 2005,

para o quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — José Joaquim de Jesus dos

Reis; Isaac Jardon Fernandez, solteiro, maior, residente na Avenida
da Boavista, 2533, Porto; Raul Mendes Sarroeira, fiscal único: efec-
tivo — Moisés dos Santos Teixeira, revisor oficial de contas; suplen-
te — Natalino Marques Coiteiro, casado, residente na Rua do Comér-
cio, Aldeia do Meco, Sesimbra, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011164710

CANDY HOOVER — ELÉCTRICA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 253/740826, identificação de pessoa colectiva
n.º 500135070; inscrição n.º 39; número e data da apresentação:
21/050603.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 21/050603.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 13 de Maio de 2005,

para o ano de 2005, de Gherardo Magri, casado, residente na Via
Martiri di Cefalonia, 5, Bergamo, Itália; e António José Roque da
Silva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010623347

CLUB ACTIVE FIT — ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 823/050603; identificação de pessoa colectiva n.º 507214854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/050603.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Paulo Jorge Quinaz
Monteiro Pato, contribuinte número 204748399, solteiro, maior,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
residente na Urbanização Real Forte, lote 17, 2.º, C, freguesia de
Sacavém, concelho de Loures; Pedro Nuno Pereira de Barros, contri-
buinte número 209 118 415, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua José
Saramago, n.º 3, 3.º, direito, Pinhal Novo, concelho de Palmela.

1.º

A sociedade adopta a firma Club Active Fit — Actividades Des-
portivas, L.da, e tem a sua sede social na Avenida de Almirante Gago
Coutinho, 56, cave, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agênci-
as, delegações ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de actividades gimno-
desportivas, musculação, culturismo, manutenção em aparelhos, cir-
cuito cardiovascular, ginástica correctiva e de recuperação, aerobica,
step trainig, ginástica localizada, aero-local, artes marciais, estética e
massagens.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde a soma de duas quotas, uma no valor de três
mil setecentos e cinquenta euros em nome do sócio Paulo Jorge Qui-
naz Monteiro Pato e uma quota de mil duzentos e cinquenta euros
em nome de Pedro Nuno Pereira de Barros.

4.º

A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, podendo
ser nomeados sócios ou pessoas estranhas a sociedade, com ou sem
remuneração conforme deliberado, desde já ficam nomeados gerentes
ambos os sócios.

5.º

Para a sociedade se considerar obrigada em todos os actos e con-
tratos em juízo e fora dele, é necessária a assinatura de dois gerentes.

§ único. É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em letras, livranças, abonações e mais actos e contratos alheios ao
objecto social.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, porém,
quando feita a terceiros depende do prévio consentimento da socie-
dade, preferindo esta em primeiro lugar e depois qualquer dos sócios
não cedentes.

7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital a realizar
pelos sócios até ao montante de duzentos e cinquenta mil euros se o
desenvolvimento da sociedade assim o exigir, nas condições delibera-
das em assembleia geral, a qual condicionará os respectivos reembol-
sos, desde já autorizados, podendo também ser efectuados suprimen-
tos nos termos a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011178924

MANLINK — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 109/050329; identificação de pessoa colectiva
n.º 507254490; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 02/050603.

Certifico que, o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 02/050603.
Deslocação da sede para a Avenida de D. João II, lote 1.02.2.2-C,

rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011149924

CFV — MEDICINA DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 269/050602; identificação de pessoa colectiva
n.º 507378768; inscrição n.º 01, número e data da apresentação:
01/050602.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por, Caetano Joaquim Félix
Teles Varela, solteiro, maior, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, nacionalidade portuguesa, residente em
Lisboa, na Rua dos Remédios, 167, 2.º, freguesia de Santo Estêvão,
concelho de Lisboa, bilhete de identidade n.º 5395463, datado de 20
de Abril de 2000, emitido pelo Arquivo de identificação de Lisboa,
número de identificação fiscal 120672014.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CFV — Medicina Dentária,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua dos Remédios,
1961 e 198, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social: medicina e medicina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o único sócio.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a seis vezes
o capital social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010802144

CIBERNAU SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 270/050602; identificação de pessoa colectiva
n.º 507337980; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/050602.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º João Manuel Trincheiras Lopes; contribuinte fiscal
n.º 100639038, natural da freguesia e concelho de Redondo, divorci-
ado, residente na Rua de Hermínio Monteiro, 5, 3.º, letra C, em Lis-
boa, titular do bilhete de identidade n.º 2064047 emitido em 8 de Abril
de 2005 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Soledade Maria Martins Ferreira Ribeiro, contribuinte fiscal
n.º 181724332, natural da freguesia de São João de Brito, concelho
de Lisboa, solteira, maior, residente na morada indicada ao primeiro
outorgante, titular do bilhete de identidade n.º 5338769 emitido em
22 de Dezembro de 2004 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cibernau Soluções Tecno-
lógicas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Costa e Silva, 3,
letra B, freguesia de Lumiar, 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, consul-
toria e formação nas áreas de informática e novas tecnologias de
informação. Comércio, importação, exportação, representação e dis-
tribuição de produtos e equipamentos informáticos e tecnologias de
informação e assistência técnica nestas áreas.

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, tituladas
uma por cada sócio.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

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 legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010802136

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

M. A. SILVA 3 — CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00113; identificação de pessoa colectiva n.º 505629577; data
do depósito: 21062005.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas referentes ao ano de
exercício de 2004, na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Garraio Catela. 2010972848

CRATO

AGRICRATO — COMÉRCIO DE RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 00070;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039083; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 02/050831.

Certifico que, por certidão do Tribunal Judicial da Comarca de
Portalegre, 2.º Juízo, Processo n.º 600/05.2TBPTG, foi efectuado o
seguinte registo:

Dissolução:
Prazo para a liquidação: 3 anos a contar de 7 de Julho de 2005.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pintão
Roldão Bento Miranda. 2001358466

ELVAS

MOBIRAK — EQUIPAMENTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01182/
010320; identificação de pessoa colectiva n.º 504635662;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 06 e inscrição n.º 01; números
e data das apresentações: 02 e 03/20050606.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, certifica que com relação à sociedade
em epígrafe, foi aumentado o capital social de € 500 000 para
€ 676 000, sendo a importância do aumento de € 176 000 em di-
nheiro, com a entrada de uma nova sócia: Estabelecimentos J. B.
Fernandes, S. A., tendo, em consequência, sido alterados os artigos 3.º
e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
seiscentos e setenta e seis mil euros e corresponde à soma de cinco
quotas: duas iguais do valor nominal de duzentos mil euros, titulada
uma em nome de cada um dos sócios, Pedro Miguel Santiago Ferreira
e Nuno Miguel Santiago Ferreira, duas iguais do valor nominal de cin-
quenta mil euros, titulada uma em nome de cada um dos sócios, Ar-
lindo Fernandes dos Santos e Alcindo Manuel Pacheco Ferreira da
Silva, e uma do valor nominal de cento e setenta e seis mil euros
pertencente à sócia Estabelecimento J. B. Fernandes, S. A.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao dobro do capital social.
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3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a representação da sociedade, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes, ou de um gerente e um procurador, nos
termos exactos do respectivo mandato.

3 — Para actos de mero expediente ou para pagamentos a tercei-
ros até 3000 euros, é suficiente a assinatura de um gerente.

4 — Estão já nomeados gerentes os sócios Nuno Miguel Santiago
Ferreira, Pedro Miguel Santiago Ferreira e Arlindo Fernandes dos Santos
e o não sócio José Paulo Machado da Silva Alexandre da Fonseca,
casado, residente na Rua de Gomes Freire de Andrade, 12 A, 1.º, di-
reito, Parede, Cascais.

5 — A nomeação e renúncia à gerência têm que ser aprovadas por
setenta e cinco por cento dos votos correspondentes ao capital so-
cial, bem como as alterações do contrato de sociedade.

Cessação de funções de gerente Pedro Miguel Santiago Ferreira, por
renúncia de 31 de Março de 2005.

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2007039001

NEOTERRITÓRIO — PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01523/
050531; identificação de pessoa colectiva n.º 506414442; inscri-
ção n.º 04, número e data da apresentação: 01/20050531.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 1.º n.º 2, a qual
passou a constar a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 14 de Janeiro, 2,
freguesia de Assunção, concelho de Elvas.

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

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2007038218

PROCEREAIS — AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
DE CEREAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01524/
050603; identificação de pessoa colectiva n.º 507300963; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050603.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Maria Luísa Cortes Bagulho Albino, natural da freguesia de Al-
cáçova, concelho de Elvas, onde reside na Rua dos Quartéis, 14, que
outorga na qualidade de gerente e em representação da Sociedade
Agrícola da Torre do Frade, L.da, pessoa colectiva n.º 501819207, com
sede na Rua dos Quartéis, 14, em Elvas, freguesia de Alcáçova, con-
celho de Elvas, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Elvas sob o n.º 00418/870427, com o capital social de cinco mil
euros, conforme certidão do Registo Comercial e fotocópia da acta
da assembleia geral, documentos que arquivo e por onde verifiquei a
qualidade em que outorga e os seus poderes para este acto.

2.º Carlos Eugénio de Noronha de Santana e Vasconcelos, casado,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
residente na Rua dos Quartéis, 14, em Elvas, que outorga como sócio
gerente e em representação da Sociedade Agrícola da Herdade da Torre
de Curvo, L.da, pessoa colectiva n.º 501819185, com sede na Rua dos

Quartéis, 14, em Elvas, freguesia de Alcáçova, concelho de Elvas,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Elvas sob o
n.º 00419/870427, com o capital social de cinco mil euros, confor-
me certidão do Registo Comercial e fotocópia da acta da assembleia
geral, documentos que arquivo e por onde verifiquei a qualidade em
que outorga e os seus poderes para este acto.

3.º Fernando Manuel Carpinteiro Albino, casado natural da fregue-
sia referida de Alcáçova, onde reside na Rua dos Quartéis, 14, que
outorga na qualidade de gerente e em representação de:

A) Sociedade Agrícola da Herdade das Pereiras, L.da, pessoa colec-
tiva n.º 501819169, com sede em Elvas, na Rua dos Quartéis, 14, na
freguesia de Alcáçova, concelho de Elvas, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Elvas sob o n.º 00417/870427, com o
capital social de nove mil e quinhentos euros, conforme certidão do
Registo Comercial e fotocópia da acta da assembleia geral, documen-
tos que arquivo e por onde verifiquei a qualidade em que outorga e os
seus poderes para este acto.

B) Sociedade Agrícola da Herdade das Choças, L.da, pessoa colecti-
va n.º 502070072, com sede em Elvas, na Rua dos Quartéis, 14, na
freguesia de Alcáçova, concelho de Elvas, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Elvas sob o n.º 00501/881130, com o
capital social de cinco mil euros, conforme certidão do Registo Co-
mercial e fotocópia da acta da assembleia geral, documentos que ar-
quivo e por onde verifiquei a qualidade em que outorga e os seus po-
deres para este acto.

C) Sociedade Florestal e Agrícola, L.da, pessoa colectiva
n.º 501332855, com sede em Lisboa, na Avenida de António Augus-
to de Aguiar, 17, 2.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Lisboa sob o n.º 2668/821103, com o capital social de catorze
mil novecentos e sessenta e quatro euros, conforme certidão do Re-
gisto Comercial e fotocópia da acta da assembleia geral, documentos
que arquivo e por onde verifiquei a qualidade em que outorga e os seus
poderes para este acto.

4.º Bernardo Bagulho Albino, natural da dita freguesia de Alcáço-
va, residente na Rua do Prior, 13, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 216742900, casado com Maria Simões Cansado de Carvalho Albi-
no, no regime da separação de bens, que outorga por si e como pro-
curador de:

A) Sociedade Agrícola da Comenda, L.da, pessoa colectiva
n.º 501851593, com sede no Monte da Comenda, na freguesia de Santa
Justa, concelho de Arraiolos, matriculada na Conservatória do Regis-
to Comercial de Arraiolos sob o n.º 00068/820708, com o capital
social de cinco mil euros, conforme procuração que arquivo.

B) André Barros Mendes Dordio, natural da freguesia de São Julião,
concelho de Setúbal, residente na Herdade da Roça, Cano, Sousel,
contribuinte fiscal n.º 112892493, casado com Maria Custódia Rodri-
gues Martins Dordio no regime da comunhão de adquiridos, conforme
procuração que arquivo.

5.º Maria Teresa Cortes Bagulho de Santana e Vasconcelos, casada
natural da freguesia de Alcáçova, referida, onde reside na Rua dos
Quartéis, 14, que outorga na qualidade de gerente e em representação
da Sociedade Agro Florestal do PICÃO, L.da, pessoa colectiva
n.º 503353744, com sede na Rua Borges Carneiro, 18, 4.º, esquerdo,
freguesia de Lapa, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 5691/950215, com o capi-
tal social de cinco mil e quatro euros, conforme certidão do Registo
Comercial e fotocópia da acta da assembleia geral, documentos que
arquivo e por onde verifiquei a qualidade em que outorga e os seus
poderes para este acto.

6.º Carlos Manuel de Castro Mendes de Almeida, casado, natural da
freguesia e concelho de Fronteira, residente na Rua dos Trigueiros,
34, em Fronteira, que outorga nas seguintes qualidades:

A) Gerente e em representação da Sociedade Agrícola da Herdade
dos Ledos, L.da, pessoa colectiva n.º 501776095, com sede na Rua
dos Trigueiros, 38, em Fronteira, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Fronteira sob o n.º 00089/271086, com o capi-
tal social de cinco mil euros, conforme fotocópias da acta da assem-
bleia geral e da certidão do Registo comercial, que arquivo, pelas quais
verifico a qualidade em que outorga e os seus poderes para este acto.

B) Procurador de Francisco Lopo de Carvalho Mendes de Almeida,
solteiro, maior, natural da freguesia de Santos o Velho, concelho de
Lisboa, residente na Rua de Borges Carneiro, 18, 4.º, esquerdo, em
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 230619495, conforme procuração que
arquivo.

C) Procurador da Sociedade Agrícola da Herdade dos Carvones, L.da,
pessoa colectiva n.º 503492299, com sede na Rua dos Trigueiros, 38,
na freguesia e concelho de Fronteira, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Fronteira sob o n.º 00163/270995, com o
capital social de cinco mil euros, conforme procuração que arquivo.
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D) Procurador de Filipa Lopo de Carvalho Mendes de Almeida,
solteira maior, natural da freguesia de Santos o Velho, concelho de
Lisboa, residente na Rua do Conde, 45, 3.º, direito, em Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 208646965, conforme procuração que arquivo.

7.º Maria da Graça Simões Alves de Noronha Mendes de Almeida,
natural da freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa,
residente na Rua dos Trigueiros, em Fronteira, contribuinte fiscal
n.º 107951819, casada com João José de Castro Mendes de Almeida,
no regime da separação de bens.

8.º João José de Castro Mendes de Almeida, natural da freguesia de
Fronteira, referida, contribuinte fiscal n.º 107951827, residente na
Rua dos Trigueiros, 38, em Fronteira, casado com Maria da Graça
Simões Alves de Noronha Mendes de Almeida, no regime da separa-
ção de bens, que outorga por si e nas seguintes qualidades:

A) Gerente e em representação da Sociedade SAGROPAL — Socie-
dade Agro Pecuária da Herdade do Álamo, L.da, pessoa colectiva
n.º 501838597 com sede na Rua dos Trigueiros, 38, em Fronteira,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Fronteira sob
o n.º 00091/110687, com o capital social de cinco mil euros, confor-
me fotocópias da acta da assembleia geral e da certidão do Registo
comercial, que arquivo, pelas quais verifico a qualidade em que outor-
ga e os seus poderes para este acto.

B) Procurador da Sociedade Agrícola da Sítima, L.da, pessoa colecti-
va n.º 506719413, com sede no Monte das Flores, na freguesia de Horta
das Figueiras, concelho de Évora, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Évora sob o n.º 03118/20031031, com o capital
social de cinco mil e um euros, conforme procuração que arquivo.

C) Procurador da Sociedade Agrícola da Herdade do Monte das Flores
Sul, L.da, pessoa colectiva n.º 504709488, com sede no Monte das
Flores, dita freguesia de Horta das Figueiras, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Évora sob o n.º 02528/20001011,
com o capital social de cinco mil e cem euros, conforme procuração
que arquivo.

9.º Pedro Jorge Castro Mendes de Almeida, casado, natural da fre-
guesia de Fronteira, referida, residente na Rua dos Trigueiros, 34, em
Fronteira, que outorga na qualidade de gerente e em representação da
Sociedade Agrícola dos Trigueiros, L.da, pessoa colectiva
n.º 504783610 com sede na Rua dos Trigueiros, 34, em Fronteira,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Fronteira sob
o n.º 00199/031199, com o capital social de cinco mil euros, confor-
me fotocópias da acta da assembleia geral e da certidão do Registo
comercial, que arquivo, pelas quais verifico a qualidade em que outor-
ga e os seus poderes para este acto.

10.º José Manuel Gancho Ramalho, natural da freguesia de Terru-
gem, concelho de Elvas, residente em Monforte, na Rua Visconde da
Luz, 11, contribuinte fiscal n.º 117651656, casado com Maria Tere-
sa Simões Fernandes de Moura Ramalho no regime da comunhão geral.

11.º  Francisco Aires Bailarote Estríbio, natural da freguesia de São
João Batista, concelho de Campo Maior, residente na Rua do Dr. Telo
da Gama, 65, em Campo Maior, contribuinte fiscal n.º 160914701
casado com Maria Venância Carneiro Estríbio, no regime da comu-
nhão de adquiridos.

12.º Duarte Bagulho de Noronha de Santana e Vasconcelos, solteiro,
maior, natural da freguesia de Alcáçova, concelho de Elvas, residente
na Rua dos Quartéis, 14, em Elvas, contribuinte fiscal n.º 215776259.

13.º Miguel Maria do Carmo de Noronha Mendes de Almeida, sol-
teiro, maior, natural da freguesia e concelho de Fronteira, onde reside
na Rua dos Trigueiros, 38, contribuinte fiscal n.º 215169034.

14.º Diogo Bagulho Albino, solteiro, maior, natural da freguesia de
Alcáçova, concelho de Elvas, residente na Rua dos Quartéis, 14, em
Elvas, contribuinte fiscal n.º 229507352.

Que ficam, desde já designados gerentes Fernando Manuel Carpin-
teiro Albino, João José de Castro Mendes de Almeida, Bernardo Ba-
gulho Albino e Francisco Lopo de Carvalho Mendes de Almeida., não
remunerados.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a designação de Procereais — Agrupamento de
Produtores de Cereais, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede e principal estabelecimento na Rua
dos Quartéis, 14, (em Elvas, freguesia de Alcáçova, concelho de El-
vas, a qual pode ser mudada por decisão da gerência dentro do mesmo
concelho, ou para concelho limítrofe.

2 — O âmbito geográfico da actuação da sociedade, ou seja, a sua
área social, são os distritos de Portalegre, Évora e Beja.

ARTIGO 3.º

1 — Qualquer interessado poderá ser sócio da sociedade, desde que
se enquadre no âmbito dos presentes estatutos, devendo, no caso de
ser produtor agrícola, a sua, exploração localizar-se dentro da área
social desta sociedade.

2 — Não poderão ser sócios as pessoas físicas privadas de direitos
civis ou políticos, ou já condenados em tribunal por fraude, burla,
emissão de cheques sem provisão e outras situações que não abonem
a favor da sua idoneidade moral, bem como também quaisquer pesso-
as físicas ou jurídicas que tenham sido expulsas de outros agrupamen-
tos de produtores, ou que se encontrem em estado de falência ou pré-
falência publicamente reconhecidas ou ainda em situação de
incumprimento de pagamentos devido a situações de saneamento fi-
nanceiro.

ARTIGO 4.º

O objecto principal consiste na recolha, concentração, transfor-
mação conservação, armazenagem, escoamento e comercialização de
cereais, oleaginosas, proteaginosas e arroz provenientes das explora-
ções agrícolas dos seus como outros bens relacionados com os mes-
mos produtos, a montante e a jusante da produção.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem por fim assegurar as melhores condições para o
desenvolvimento de rentabilidade das explorações agrícolas e dos seus
sócios, visando, em particular:

a) Promover a concentração da oferta dos cereais, oleaginosas,
proteaginosas e arroz dos seus sócios, seja, nas suas próprias instala-
ções seja em instalações contratadas para o efeito, cumprindo-se,
escrupulosamente, as regras para a elaboração de lotes homogéneos,
tendentes à obtenção de preços diferenciados de acordo com os pa-
râmetros de qualidade dos mesmos;

b) Pôr à disposição dos produtores associados, resultados de ensai-
os e listagem das sementes certificadas existentes no mercado;

c) Pôr à disposição dos produtores associados os meios técnicos
adequados para o acondicionamento, transporte e comercialização dos
produtos, podendo, para o efeito, adquirir os bens móveis ou imóveis
que se mostrem necessários aos fins em causa,

d) A compra em comum de factores de produção, como sejam
adubos, insecticidas e pesticidas e o fornecimento de produtos para as
explorações associadas, bem como a prestação de quaisquer outros
serviços, nomeadamente no campo da assistência técnica e da gestão
de empresas;

e) A participação no capital de outras empresas, independentemente
do seu objecto, nomeadamente nas que se situem a montante das
explorações dos associados na fabricação ou comércio de produtos
que elas consumam, bem como das que se situem a jusante, pela uti-
lização dos produtos por elas produzidos.

f) Prestar funções no futuro sistema de aconselhamento agrícola a
criar em Portugal até 1 de Janeiro de 2007 ao abrigo do n.º 13 do
Reg. (CE)1782/2003, do Conselho, nomeadamente, aos seus sócios.

ARTIGO 6.º

O capital social é de dezanove mil e novecentos euros, integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de 24 quotas dis-
tribuídas da seguinte forma: Sociedade Agrícola da Torre de Frade, L.da,
uma Sociedade Agrícola da Herdade da Torre de Curvo, L.da, uma quota
de dois mil euros; Sociedade Agrícola da Herdade das Pereiras, L.da,
uma quota de mil seiscentos euros; Bernardo Bagulho Albino, uma
quota de oitocentos euros; Sociedade Florestal e Agrícola, L.da, uma
quota de dois mil euros; Sociedade Agro-Florestal do Picão, L.da, uma
quota de dois mil euros; Sociedade Agrícola da Herdade das Choças,
dois mil euros; Sociedade Agrícola da Herdade dos Ledos, L.da, uma
unta de mil euros; Francisco Lopo de Carvalho Mendes de Almeida,
uma quota de oitocentos euros; Sociedade Agrícola da Herdade de
Carvones, L.da, uma quota de mil e seiscentos euros; Sagropal — Socie-
dade Agro-Pecuária da Herdade do Álamo, L.da, uma quota de mil e
quinhentos euros; Maria da Graça Simões Alves de Noronha Mendes
de Almeida, uma quota de oitocentos euros; João José de Castro Mendes
de Almeida, uma quota de setecentos euros; Sociedade Agrícola dos
Trigueiros, L.da, uma quota de cem euros; Sociedade Agrícola da
Comenda, L.da, uma quota de cem euros; André Barros Mendes Dor-
dio, uma quota de cem euros; José Manuel Gancho Ramalho, uma quota
de cem euros; Sociedade Agrícola da Sítima, L.da, uma quota de cem
euros; Francisco Aires Bailarote Estríbio, uma quota de cem euros;
Sociedade Agrícola Herdade do Monte das Flores Sul, L.da, uma quota
de cem euros; Duarte Bagulho de Noronha de Santana e Vasconcelos,
uma quota de cem euros; Miguel Maria do Carmo de Noronha Men-
des de Almeida, uma quota de cem euros; Diogo Bagulho Albino, uma
quota de cem euros; Filipa Lopo de Carvalho Mendes de Almeida,
uma quota de cem euros.
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ARTIGO 7.º

1 — Os sócios obrigam-se a vender através da sociedade a totalida-
de da sua produção de cereais, oleaginosas, proteaginosas e arroz.

2 — Os sócios obrigam-se a aplicar, em matéria de produção e de
comercialização, as regras adoptadas pela sociedade, a fim de melho-
rar a qualidade dos produtos ou de utilização de práticas biológicas, e
de adaptar o volume da oferta às exigências do mercado, adoptando
as regras comuns de colocação no mercado e a fornecer as informa-
ções solicitadas pela sociedade em matéria de colheitas e de disponi-
bilidades.

ARTIGO 8.º

1 — Qualquer sócio só poderá alienar, a título gratuito ou oneroso,
a totalidade da sua quota na sociedade, de acordo com o disposto no
Despacho Normativo n.º 23/2005 de 7/4, seu anexo II, n.º 2 alínea
D) ponto III desde que já seja sócio há mais de um ano e notifique,
por escrito, a gerência com a antecedência mínima de 6 meses.

2 — Querendo qualquer sócio alienar a sua quota, pode ela ser ad-
quirida, preferentemente, pela sociedade, pelo valor que para ela re-
sulte do último balanço aprovado, e sendo o respectivo preço pago
em quatro prestações iguais vencendo-se a primeira imediatamente, a
segunda a seis meses, a terceira a dose meses e a quarta a doze meses,
podendo a sociedade alienar estas quotas a novos produtores associa-
dos pelo valor que a gerência venha a deliberar.

3 — Nenhum sócio poderá penhorar, oferecer como garantia ou
por qualquer outra forma onerar voluntariamente a sua quota, sob pena
de exclusão.

ARTIGO 9.º

O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá fazer-
se representar por qualquer terceiro mediante simples carta mandato.

ARTIGO 10.º

A gerência poderá aprovar regulamentos de que constem normas
relativas à vida interna da sociedade, que serão obrigatórias para os
sócios, desde que não contrariem os estatutos ou a lei.

ARTIGO 11.º

A sociedade, por deliberação da gerência, pode pedir o seu reco-
nhecimento, designadamente, como agrupamento de produtores de ce-
reais, oleaginosas, proteaginosas e arroz junto do Ministério da Agri-
cultura, Desenvolvimento Rural e Pescas ou de qualquer outro
organismo que tenha competência para tal.

ARTIGO 12.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele cabe a um ou mais gerentes nomeados em assembleia geral, ou
no acto de constituição, remunerados ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, considerando-se a Sociedade validamente obriga-
da enquanto for único o gerente nomeado, passando a obrigar-se com
assinatura de dois gerentes quando forem dois ou mais os gerentes
nomeados.

2 — A sociedade não pode em caso algum ser obrigada em actos,
contratos e documentos que não digam respeito aos seus negócios,
nomeadamente, fianças, avales e letras de favor, sob pena de o in-
fractor responder pelos danos que lhe venham causar.

ARTIGO 13.º

A gerência poderá, sem prévia autorização da assembleia geral,
adquirir, alienar ou onerar bem móveis da sociedade, incluindo veícu-
los automóveis.

ARTIGO 14.º

Os lucros de cada exercício, exceptuada a parte destinada à reserva
legal, serão distribuídos ou não pelos sócios ou destinados a outras
reservas conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio a
sociedade não se dissolve, devendo os herdeiros nomear um que a todos
represente na sociedade.

ARTIGO 16.º

Em caso de exclusão de sócio a contrapartida consiste no valor
nominal da quota.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2007038072

CASALLO SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01353/
030417; identificação de pessoa colectiva n.º 506389960;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02; averbamento n.º 02 à ins-
crição n.º 01, e inscrições n.os 05 e 10, números e data das apre-
sentações: 01, 02, 03 e 05/20050608.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Filipe Carlos de Vilhena, por
renúncia de 14 de Março de 2005.

2.º Nomeação de gerente:
Pablo Juan Casallo Mantecón, casado, Mérida, Espanha;
Data: 9 de Maio de 2005.
3.º Cessação de funções do gerente Francisco Xavier Cardoso de

Meneses de Vilhena, por renúncia de 9 de Maio de 2005.
4.º Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º e 3.º, o qual

passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casallo Sociedade Agrícola, L.da, e pas-
sa a ter a sua sede social na Avenida de Badajoz, 3, freguesia de As-
sunção, concelho de Elvas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de seis quotas, sendo quatro
do valor nominal de mil euros cada, e uma no valor nominal de qui-
nhentos euros, todas pertencentes à sócia, Explotaciones Agropecu-
árias Guadamez e uma no valor nominal de quinhentos euros perten-
cente à sócia, Esther Cerezo López.

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

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2007038889

GAVIÃO

FERNANDO CALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 00053/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504373471; data do
depósito: 20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito, na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, Celeste Maria Mendes da
Silva Delgado. 2001467141

MARVÃO

JOSÉ MARIA BONACHO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marvão. Matrícula n.º 00084/
030116; identificação de pessoa colectiva n.º 506333833.

Certifico que foi efectuada a prestação de contas relativas ao ano
de 2004, respeitante à sociedade em epígrafe e feito o depósito dos
documentos.

Conferi, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição legal,
Maria Irene de Matos Neto Valhetas. 2001661525

BARBAS & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marvão. Matrícula n.º 00013/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 500590796.
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Certifico que foi efectuada a prestação de contas relativas ao ano
de 2004, respeitante à sociedade em epígrafe e feito o depósito dos
documentos.

Conferi, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição legal,
Maria Irene de Matos Neto Valhetas. 2001661533

ENTREGOMARVANENSE — TRANSPORTE E ENTREGA
DE DOCUMENTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marvão. Matrícula n.º 00070/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505540657.

Certifico que foi efectuada a prestação de contas relativas ao ano
de 2004, respeitante à sociedade em epígrafe e feito o depósito dos
documentos.

Conferi, está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição legal,
Maria Irene de Matos Neto Valhetas. 2001661517

PORTO
GONDOMAR

DAVID MONTEIRO DA ROCHA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 044/670531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500549362; número e data da apresentação: PC-25/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027411

MANUEL MONTEIRO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 259/671113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500892555; número e data da apresentação: PC-24/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027373

L.  P. DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 218/030115; identificação de pessoa colectiva
n.º 506404234; número e data da apresentação: PC-23/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027268

A. COSTA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 42 059/860430; identificação de pessoa colectiva
n.º 501640363; número e data da apresentação: PC-45/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008270335

VIDRO CURVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2564/
921006; identificação de pessoa colectiva n.º 502847727; número
e data da apresentação: PC-39/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002887926

DAMIÃO DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 43 480/870309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501791132; número e data da apresentação: PC-38/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002887934

TRANSPORTES CENTRAL MIRADOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 446/680401; identificação de pessoa colectiva
n.º 501858610; número e data da apresentação: PC-37/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002887942

SILVITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 003/991013; identificação de pessoa colectiva
n.º 504592246; número e data da apresentação: PC-36/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002887950

AUTO FAV — REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 38 405/840116; identificação de pessoa colectiva
n.º 501418555; número e data da apresentação: PC-35/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002887896

MOREIRA & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 053/980630; identificação de pessoa colectiva
n.º 504203347; número e data da apresentação: PC-43/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008270327
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DOM — IMPORT/EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2030/
920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502730579; número
e data da apresentação: PC-44/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008265714

ARTUR DA LUZ COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 522/20010920; identificação de pessoa colectiva
n.º 505319020; número e data da apresentação: PC-32/050621.

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

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008640582

RSF — BURGUER — RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 412/030804; identificação de pessoa colectiva
n.º 506681360; número e data da apresentação: PC-10/050621.

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

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003975020

MALHO FERNANDES — CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 569/000918; identificação de pessoa colectiva
n.º 505129256; número e data da apresentação: PC-42/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2006913867

SILVA, FILHO & GENRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 15 901/640525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500248842; número e data da apresentação: PC-41/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002887900

NIPOCAR — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 43 461/870226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501786384; número e data da apresentação: PC-40/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002887969

JOAQUIM MOREIRA TEIXEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 21 211/750411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500367779; número e data da apresentação: PC-14/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2010654552

PAULO SANTOS & ZITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 373/030612; identificação de pessoa colectiva
n.º 506612635; número e data da apresentação: PC-13/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2010654544

PAULO & FERREIRA — COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 124/010220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505299364; número e data da apresentação: PC-34/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027349

ANTERO ALVES MOREIRA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 40 709/860107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501610472; número e data da apresentação: PC-33/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027292

FRANCISCO SOUSA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 283/990504; identificação de pessoa colectiva
n.º 504357140; número e data da apresentação: PC-32/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027276

TRANSPORTES LEONEL SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8137/
970317; identificação de pessoa colectiva n.º 503851710; número
e data da apresentação: PC-31/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027250
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MARTINS, SANTOS & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 45 027/880420; identificação de pessoa colectiva
n.º 501956484; número e data da apresentação: PC-30/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027284

CLÍNICA DENTÁRIA ANDRÉ COSTA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 534/981021; identificação de pessoa colectiva
n.º 504296655; número e data da apresentação: PC-29/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027314

EDUARDO DA ROCHA MONTEIRO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 18 825/700708; identificação de pessoa colectiva
n.º 500549346; número e data da apresentação: PC-28/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027390

TRANSPORTADORA MODERNA DE GENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 38 651/840419; identificação de pessoa colectiva
n.º 501450319; número e data da apresentação: PC-27/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2011027357

TRANSPORTES SAI SEMPRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 221/671019; identificação de pessoa colectiva
n.º 500487456; número e data da apresentação: PC-26/050617.

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

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
20011027365

BRITO & BARJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 989/050615; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507388038; inscrição n.º 1, número e data da apresentação:
1/050615.

Certifico que entre Joaquim Manuel Ribeiro de Brito e Liliana Síl-
via Moutinho Barja de Brito foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Brito & Barja, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Entrecancelas, 90, freguesia Baguim do Monte, con-
celho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades, de consultoria para
os negócios e a gestão. Prestação de serviços às empresas designada-
mente na área das seguradoras e das empresas do ramo automóvel na
divulgação dos seus produtos e serviços. Comércio, importação e
exportação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de vinte e cinco mil 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 vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

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

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 como 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 adquirir ou alienar participações em quaisquer
sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como associar-
se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, nomeadamente,
formar agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económico, novas sociedades, consórcios e asso-
ciações em participação, independentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008279413

DIVERUNIVERSAL, MÁQUINAS DE DIVERSÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 990/
050615; identificação de pessoa colectiva n.º P 507383630; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/050616.

Certifico que Álvaro de Jesus Pinto das Neves constituiu a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

Que pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra
unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que há-de
regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação DIVERUNIVERSAL —
Máquinas de Diversão, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de
Dr. Severiano, 275, freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

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

O objecto da sociedade consiste em exploração de máquinas de
diversão e máquinas de venda automática. Comércio, importação e
exportação das referidas máquinas e ainda comércio de produtos ali-
mentares e bebidas através de máquinas de venda automática. Aluguer
de computadores com acesso à Internet.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente rea-
lizado 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 vinte e cinco 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
e suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008279421

MAIA

RAQUEL QUEIRÓS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 640/
20050603; identificação de pessoa colectiva n.º 507379322; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/050603.

Certifico que por Raquel Ferreira Queirós foi constituída a socie-
dade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Raquel Queirós, Unipessoal, L.da, com
sede na Travessa Nova da Giesta, 466, freguesia de Pedrouços, con-
celho da Maia.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, fabricação e
comercialização de produtos químicos para cortiças, tintas, higiene,
construção civil, têxteis, indústria metalúrgica, papel e calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

2 — Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade obede-
cem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem obser-
var a forma escrita.

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cem vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010126696

MASTERGRADE — TECNOLOGIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 630/
20050531; identificação de pessoa colectiva n.º 507301072; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050531.

Certifico que por José Fernandes Azevedo e Nelson Daniel da Silva
Santos foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MASTERGRADE — Tecnologia
Informática, L.da, com sede na Rua de Sá e Meloa 631, 1.º, esquerdo,
freguesia e Gueifães, concelho da Maia.

2 — Por simples decisão da gerência a sede social poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas sucursais, agências ou outras formas de re-
presentação social em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria comércio, assistên-
cia técnica, desenvolvimento programação, representações e forma-
ção em material e equipamento informático.

ARTIGO 3.º

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

2 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante de cinco vezes o capital social, desde que
aprovadas pelos votos correspondentes a todo o capital social.

3 — Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que ela
carecer no montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão total e parcial de quotas entre sócios é livre;
nos restantes casos fica a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, a seguir, com o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afectada a ambos os sócios
que desde já nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência
comprar ou vender viaturas automóveis, dar ou tomar de arrenda-
mento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comerci-
ais ou industriais, celebrar contratos de locação financeira, confessar,
transigir e desistir em juízo.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos e capazes ou com o repre-
sentante legal do interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros da-
quele nomear um, de entre eles, que a todos represente, enquanto a
quota se mantiver em comunhão hereditária.
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ARTIGO 7.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicias;
d) Se, em partilha decorrente de divorcio ou separação judicial de

bens, a quota for adjudicada a quem dela não é titular.
2 — A amortização será realizada pelo valor da quota determinado

pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, diri-
gidas aos sócios, com aviso de recepção, expedidas, com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo se a lei prescrever outros prazos ou for-
malidades.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente a apuradas, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

6 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010126629

NORBUR CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 635/
20050602; identificação de pessoa colectiva n.º 507376498; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050602.

Certifico que entre Nuno Miguel Ramalho Filipe e Bruno Ricardo
Ramalho Filipe foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto seguinte, e registada pela apre-
sentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação NORBUR Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Vilar de Cima, Rua das
Saibreiras, 115, freguesia de Nogueira, concelho da Maia.

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-
mento tais como estucagem e pintura.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

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.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010153162

CRISSI — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 837/
881129; identificação de pessoa colectiva n.º 502071184.

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

Pela apresentação n.º 12/20050601, inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme o original.

7 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010153154

TESTOSTERONA — COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 650/
20050613, identificação de pessoa colectiva n.º 507342429; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050613.

Certifico que, por Fernanda Maria Reis Pinto e Silva e Carlos Jor-
ge Oliveira e Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TESTOSTERONA — Comércio
de Suplementos Desportivos, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Santana, 986, freguesia de Gueifães,
concelho da Maia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação e comercialização de vestuário, calçado, acessórios, equipa-
mentos, produtos dietéticos e suplementos para desporto, Prestação
de serviços de estética nomeadamente massagens; Relaxação, limpe-
zas de pele, exploração de solário, actividades de nutricionismo.

ARTIGO 3.º

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

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010126793
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TRADSAFETY — CONSULTORIA EM SEGURANÇA,
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 512/
20050328, identificação de pessoa colectiva n.º 507270690.

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

Pelas apresentações n.os 18 e 19/20050609 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1.

Cessação de funções das gerentes Lina Maria d’Afonseca Guima-
rães e Maria da Graça Leite Alves Correia Pacheco, em 9 de Junho de
2005, por renúncia.

Pelas apresentações n.os 20 e 21/20050609 e inscrição n.º 4.
Alteração total do contrato, com modificação em unipessoal, fi-

cando a sociedade a reger-se pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de TRADSAFETY — Consultoria
em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de D. Manuel II, 2085-C, 1.º, sala 9, freguesia
e concelho da Maia.

2 — Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em consultoria e exercício das actividades
de segurança; Higiene e saúde no trabalho; licenciamento, auditoria,
consultoria, formação, certificação e comercialização de equipamen-
tos na área de segurança, higiene e saúde no trabalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
e um euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
a cargo do sócio único que se mantém como gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

3 — No caso de gerência plural, a sociedade obriga-se com a única
assinatura do gerente ora nomeado ou as assinaturas conjuntas do
mesmo e de qualquer outro gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares até ao
montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126319

ESSÊNCIA DOS ALTOS — PÃO QUENTE
E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 416/
20050131; identificação de pessoa colectiva n.º 507109104;.

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

Pela apresentação n.º 27/20050603 e averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1.

Cessação de funções do gerente Adelino Ferreira Martins, em 11
de Maio de 2005, por renúncia.

Pela apresentação n.º 28/20050603 e inscrição n.º 3.
Alteração total do contrato, com modificação em unipessoal, pas-

sando a reger-se pelas cláusulas do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Essência dos Altos — Pão Quente e
Confeitaria, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Armindo Nogueira
da Costa, 31, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração, fabrico, comércio e repre-
sentações de café, snack-bar, pastelaria, confeitaria, gelataria, quios-
que e pão quente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
a cargo do sócio único, que se mantém como gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126262

PRAÇA DA COSTURA — SERVIÇOS DE ARRANJOS
E COSTURA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 633/
20050601; identificação de pessoa colectiva n.º 507192877; ins-
crição n.º 1, número e data da apresentação: 13/20050601.

Certifico que, por António Manuel Ferreira Palhares e Sílvia Mar-
lene Sousa Vaz, divorciados, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelas cláusulas do contrato seguinte, e foi registada
pela apresentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Praça da Costura — Serviços de
Arranjos e Costura de Vestuário, L.da

2 — Tem a sua sede na Avenida de António Santos Leite, Vereda
das Caleiras, rés-do-chão, loja A, freguesia e concelho da Maia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de arranjos e costura
de vestuário; concessão nacional e internacional de sistemas, proces-
sos, metodologia e conhecimentos a terceiros em regime de contrato
de franquia.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de cinco
mil e cem euros, pertencente ao sócio António Manuel Ferreira Pa-
lhares, e outra do valor nominal de quatro mil e novecentos euros,
pertencente à sócia Sílvia Marlene Sousa Vaz.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios 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, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

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.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126211

BLUE MOON — ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 728-
-A/981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504608410.

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

Pela apresentação n.º 27/20050525 e inscrição n.º 5.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 29 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126580

CITORRES — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 04320/
940324; identificação de pessoa colectiva n.º 503144410.

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

Pela apresentação n.º 04/20050603 e inscrição n.º 21.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2005-

-2008:
Conselho de administração — Nuno Manuel Moniz Trigoso Jor-

dão, casado, residente na Rua de Campolide, 351, 2.º, A, Twin To-
wers Edifício III, Lisboa; Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Pau-
pério, casado, residente na Calçada da Arrábida, 1, Hab. C-51, Porto;
e Diogo Manuel Vaz Pinto Mendes, casado, residente na Rua do Campo
Alegre, 1266, 4.º, esquerdo, Porto.

fiscal único: efectivo — Deloite & Associados, SROC, S. A., repre-
sentada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, residente na Rua da
Venezuela, 220, 10.º, Porto; suplente — António Marques Dias, re-
visor oficial de contas, residente na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º,
esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.
Pela apresentação n.º 05/20050603, averbamento n.º 1 à inscri-

ção n.º 18.
Recondução do secretário, efectivo e suplente.
Data da deliberação: 5 de Abril de 2005.
Prazo: 2005-2008.

Conferida, está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126238

SALTA AQUI SALTA ACOLÁ — CRECHE
E INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 637/
20050603; identificação de pessoa colectiva n.º 507243439.

Certifico que, por Raquel Leonor Carvalho Pinto, casada, na co-
munhão de adquiridos, com Alberto Manuel dos Santos Ferreira; e
Gaston Cristóvão de Carvalho Pinto, solteiro, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelas cláusulas do contrato se-
guinte, e foi registada pela apresentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Salta aqui Salta Acolá — Creche e
Infantário, L.da, com sede na Travessa da Levadinha, 102, na fregue-
sia de Pedrouços, concelho das Maia.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de creches e jardins de
infância.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas de dois mil e quinhentos euros,
uma pertencente a Raquel Leonor Carvalho Pinto e outra perten-
cente a Gaston Cristóvão de Carvalho Pinto.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de ambos os sócios que desde já são nomeados gerentes.

2 — Por deliberação social, tomada em assembleia geral, poderá a
sociedade nomear outros gerentes, sócios ou estranhos à sociedade.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade subs-
tituirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles pre-
tenderem fazer da sociedade, nomeando um, de entre si, que a todos
represente, enquanto a quota se manter indivisa.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, incluída em massa
falida ou insolvente.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas nos termos legais, com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que a assembleia geral o delibere por unanimidade, até
ao montante do quinze mil euros.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010152638
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DIFUSÃO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 03391/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503013811.

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

Pela apresentação n.º 08/20050603, inscrição n.º 20.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2005-

-2008:
Conselho de administração — Nuno Manuel Moniz Trigoso Jor-

dão, casado, residente na Rua de Campolide, 351, 2.º, A, Twin To-
wers Edifício III, Lisboa; Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Pau-
pério, casado, residente na Calçada da Arrábida, 1, Hab. C, 51, Porto;
e Diogo Manuel Vaz Pinto Mendes, casado, residente na Rua do Campo
Alegre, 1266, 4.º, esquerdo, Porto.

Fiscal único: efectivo — Velosa, Nadais & Associados, SROC, re-
presentada por José Manuel Varandas Marques, residente na Rua de
Justino Marques, 110, 1.º, Matosinhos; suplente — Óscar Quinta,
Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC, representada por Óscar
José Alçada da Quinta, residente na Rua de Hintze Ribeiro, 524, 2.º,
direito, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.
Pela apresentação n.º 09/20050603, averbamento n.º 1 à inscri-

ção n.º 18.
Recondução do secretário, efectivo e suplente.
Data da deliberação: 12 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126254

BIKINI, PORTAL DE MULHERES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 779/
20010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505349000.

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

Pela apresentação n.º 06/20050603, inscrição n.º 5.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2005-

-2008:
Conselho de administração — Nuno Manuel Moniz Trigoso Jor-

dão, casado, residente na Rua de Campolide, 35, 2.º, A, Twin Towers
Edifício III, Lisboa; Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério,
casado, residente na Calçada da Arrábida, 1, Hab. C, 51, Porto; e Luís
António Vicente Dias, casado, residente na Avenida de Miguel Bom-
barda, 69, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: efectivo — Deloite & Associados, SROC, S. A., repre-
sentada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, residente na Rua da
Venezuela, 220, 10.º, Porto; suplente — António Marques Dias, re-
visor oficial de contas, residente na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º,
esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.
Pela apresentação n.º 07/20050603 e averbamento n.º 1 à inscri-

ção n.º 3.
Recondução do secretário, efectivo e suplente.
Data da deliberação: 14 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126246

C. N. J. — CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 634/
20050602; identificação de pessoa colectiva n.º 507291670; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050602.

Certifico que, por Maria da Conceição Torres Dias, divorciada, e
Nélson Jorge da Costa Alves, solteiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelas cláusulas do contrato seguinte e foi
registada pela apresentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma C. N. J. — Café, Snack-Bar, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Conselheiro Luís de Magalhães, 2648,

rés-do-chão, fracção E, da freguesia de Moreira, do concelho da Maia
e o seu início conta-se a partir desta data.

2 — 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 actividade de cafetaria e snack-
-bar, café, cervejaria e pastelaria, estabelecimento de bebidas; explo-
ração de actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria da Conceição Torres Dias e Nélson Jorge da Costa Alves.

ARTIGO 4.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a três vezes o capital
social.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — A gerência tem a faculdade de constituir mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

3 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção conjunta dos dois gerentes.

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

5 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Exercer os poderes normais de administração responsabilizando

a sociedade em quaisquer actos, contratos, recibos de quitação, movi-
mentação de dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em juízo;
c) Contratar e despedir pessoal;
d) Comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alugar

ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira, rela-
tivamente a móveis, automóveis e imóveis;

e) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo do 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 o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três vezes consecuti-
vas, salvo motivo devidamente justificado.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.
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3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 9.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 10.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126220

NORUCIVIL — CONSTRUCÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 632/
20050601; identificação de pessoa colectiva n.º 507340612; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050601.

Certifico que, por Paulo Assunção Ferreira da Silva, solteiro; e Rui
Acácio Teixeira de Sousa, divorciado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelas cláusulas do contrato seguinte, e foi
registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NORUCIVIL — Construções, L.da, e
tem sua sede na Rua Espinhosa, 647, armazém 1, freguesia de São
Pedro de Avioso, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação de gerência os gerentes poderão
transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestações de serviços de cons-
trução civil. Construção civil e Obras Publicas. Construções de Edifí-
cios para venda. Comércio de materiais de construção, máquinas e
acessórios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e está dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
noventa e oito mil euros que pertence ao Rui Acácio Teixeira de Sousa
e outra quota de valor nominal de dois mil euros que pertence ao
sócio Paulo Assunção Ferreira da Silva.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, remunerada ou não, conforme deliberado em as-
sembleia geral, fica afecta ao sócio Rui Acácio Teixeira de Sousa que
desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, é livre entre os sócios e, quando a favor de
estranhos carece do consentimento da sociedade, gozando esta em
segundo lugar e os sócios não cedentes em primeiro lugar, do direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando essa quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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 só-

cio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer 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 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 no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126203

ADELINO LOPES — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 628/
20050531; identificação de pessoa colectiva n.º 507185986; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050531.

Certifico que por Adelino Dias Lopes e mulher Maria Isabel dos
Santos e Silva Lopes, casados na comunhão de adquiridos; Vanessa
Alexandra da Silva Dias Lopes, solteira; e Rute Patrícia da Silva Dias
Lopes, casada na comunhão de adquiridos com João Manuel Oliveira
Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelas cláusulas do contrato seguinte, e foi registada pela apresentação
e inscrição referidas:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que instrui a escritura lavrada aos
23 de Maio de 2005, exarada a fl. 25 do livro n.º 476-D, do 2.º Car-
tório Notarial de Vila do Conde.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Adelino Lopes — Sociedade Imobiliá-
ria, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Travessa de Santa Maria de
Avioso, 73, da freguesia de Santa Maria de Avioso, do concelho da
Maia.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a promoção imobiliária, com-
pra e venda de bens imobiliários, revenda dos adquiridos para esse fim,
construção civil e outras actividades afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas do valor
nominal de quatro mil euros, cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios Adelino Dias Lopes e Maria Isabel dos Santos e Silva Lo-
pes e duas quotas do valor nominal de mil euros, cada uma, perten-
cendo uma a cada uma das sócias Rute Patrícia da Silva Dias Lopes e
Vanessa Alexandra da Silva Dias Lopes.
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ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada por um gerente, o qual será ou
não remunerado, podendo a remuneração consistir, total ou parcial-
mente, na participação dos lucros da sociedade, tudo conforme for
deliberado.

2 — Fica desde já designada como gerente a sócia Maria Isabel dos
Santos e Silva Lopes.

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

ARTIGO 6.º

Para além do mais previsto na lei e nestes estatutos é da compe-
tência da gerência:

a) A compra, alienação, locação, sublocação e oneração de bens
imóveis e móveis da sociedade;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 7.º

1 — É livre apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios e para
a própria sociedade, ficando qualquer outra cessão dependente do
consentimento da sociedade, a prestar mediante deliberação tomada
em assembleia geral na qual o cedente terá direito de votar.

2 — Se for prestado consentimento, os sócios não cedentes terão
preferência na cessão e se mais de um deles exercer tal direito, a quota
dividir-se-á entre os preferentes na proporção do capital de que cada
um deles for titular.

3 — Se a transmissão for gratuita ou se se provar ter havido simu-
lação de valor, a aquisição da quota resultante do exercício do direito
de preferência far-se-á pelo valor da mesma, determinado nos termos
do n.º 2 do artigo 8.º

4 — Ao direito de preferência previsto neste artigo é atribuído
eficácia real, nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

5 — O prazo para a sociedade deliberar é de 60 dias a contar do
pedido escrito de consentimento que obrigatoriamente mencionará a
identificação do cessionário e todas as condições da cessão, podendo
os sócios exercer o seu direito de preferência nos 30 dias seguintes à
deliberação que preste consentimento à cessão.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo do seu titular;
b) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto, ou de

qualquer forma de apreensão judicial;
d) Em caso de cessão sem o consentimento expresso da sociedade;
e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, a quota não fique a
pertencer ao seu titular.

2 — A contrapartida da amortização será a que resultar do último
balanço aprovado.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126190

REBITEC — TÉCNICA DE FIXAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 07091/
960515; identificação de pessoa colectiva n.º 503653446.

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

Pela apresentação n.º 03/20050530; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1.
Por actualização:
Sede: Rua do Rio, 227 e 255, Nogueira, Maia.

Conferida, está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126181

GUIPUZCOANA TRANSPORTES PORTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 740/
981215; identificação de pessoa colectiva n.º 504471260.

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

Pela apresentação n.º 17/20050527; averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 7.

Cessação de funções dos gerentes Gabriel Salegui Uzarraga, Esteban
Salegui Arbizu e Aitor Salegui Escolana, em 30 de Novembro de 2004,
por renúncia.

Pela apresentação n.º 18/20050527; averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 5.

Cessação de funções dos secretários Esteban Salegui Arbizu (efec-
tivo) e Gabriel Salegui Uzarraga (suplente), em 30 de Novembro de
2004, por renúncia.

Pela apresentação n.º 19/20050527; inscrição n.º 8.
Designação, até ao termo do mandato em curso (2003-2006),

dos gerentes Américo César José Fernandes, casado, residente na
Rua do Catavento, 23-A, Alto dos Lombos, Carcavelos; João Maria
Coutinho da Costa, casado, residente na Rua de Francisco Roque
Aguiar, 15, 3.º, esquerdo, Oeiras; e Isidoro Felipe Corcuera Diaz,
casado, residente na Avenida Zubieta, 18, 5.º, San Sebastian, Es-
panha.

Data da deliberação: 30 de Novembro de 2004.
Pela apresentação n.º 20/20050527; inscrição n.º 9.
Designação de secretário, até 31 de Dezembro de 2006.
Efectivo — António Juanes Suarez, casado, residente em Resurrec-

cion Maria de Azcue, 2, 3.º, direito, San Sebastian, Espanha; suplen-
te — Jorge Manuel Monteiro Lopes, casado, residente na Rua de
António Albino Machado, 27, 2.º, direito, Lisboa.

Data da deliberação: 30 de Novembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126165

ARROVIGA — CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 401/
20000802; identificação de pessoa colectiva n.º 505066807.

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

Pela apresentação n.º 01/20050530; inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 9 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126173

S2G — ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 07586/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503742210.

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

Pela apresentação n.º 15/20050527; averbamento n.º 3 à inscri-
ção n.º 1.

Cessação de funções do gerente José Henrique Mota Marques de
Sousa, em 10 de Março de 2005, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126157

CUMULATIVA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 626/
20050527; identificação de pessoa colectiva n.º 503271454.

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

Pela apresentação n.º 01/20050527; inscrição n.º 15.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 184 — 23 de Setembro de 2005 20 874-(101)

Alteração total do contrato, passando a sociedade a reger-se pelas
cláusulas constantes do contrato seguinte:

Documento complementar organizado de harmonia com o n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado, contendo o pacto social da
sociedade que adopta a firma Cumulativa — Sociedade Imobiliária,
S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cumulativa — Sociedade Imobiliária,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é no lugar do Espido, Via Norte, freguesia e con-
celho da Maia, podendo ser transferida, nos termos da lei, por delibe-
ração do órgão de administração.

2 — O órgão de administração poderá, nos termos legais, criar
dentro ou fora do País, as delegações ou qualquer outra forma de re-
presentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, o arrendamento e a gestão de
bens imóveis próprios ou alheios, podendo ainda acessoriamente prestar
serviços no âmbito da consultadoria.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e ou alienar participações em sociedades
de direito nacional ou estrangeiro, com objecto idêntico ou diferente
ao referido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais,
em sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar novas sociedades,
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus
de interesse económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente
subscrito e realizado e é dividido em dez mil acções, ordinárias, do
valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — O capital social poderá ser elevado até mil milhões de euros,
por uma ou mais vezes, por deliberação do órgão de administração
que fixará, nos termos legais, as condições de subscrição e as catego-
rias de acções a emitir, de entre as já existentes.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.

2 — No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 ac-
ções.

3 — Os títulos são assinados por dois administradores, ou pelo
administrador único, podendo ambas as assinaturas ser de chancela
por eles autorizada, ou por igual número de mandatários da sociedade
para o efeito designados.

4 — Poderão ser emitidas novas acções sem direito a voto, que
poderão ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um
prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o
caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 — No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em mon-
tante a determinar na data em que se verificar a deliberação da emis-
são.

6 — Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
sua conversão em qualquer uma das formas de representação permiti-
das por lei.

7 — A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos
previstos na lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos
accionistas ou do órgão de administração, aplicando-se-lhes com as
necessárias adaptações o disposto nos n.os 1, 2, 3 e 6 do presente artigo.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos acci-
onistas ou do órgão de administração.

2 — Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em acções
de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categorias especiais.

3 — Na hipótese de ser deliberada a emissão de um qualquer dos
tipos de obrigações referidos no número anterior, deverão existir as
categorias especiais de acções aí mencionadas.

4 — Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração composto de três, cinco, sete ou nove
membros, eleitos em assembleia geral.

2 — O conselho de administração designará, de entre os seus mem-
bros, o presidente, bem como, se o entender, um ou mais administra-
dores delegados ou uma comissão executiva, a quem delegará os pode-
res de gestão dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhe.

3 — Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.

ARTIGO 9.º

1 — A eleição de um administrador será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas,
contando que nenhum desses grupos possua acções representativas de
mais de vinte por cento e de menos de dez por cento do capital so-
cial.

2 — O mesmo accionista não poderá subscrever mais de uma lista.
3 — Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para cada cargo a preencher.
4 — Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a votação

incide sobre o conjunto destas listas.
5 — O disposto nos números anteriores só será aplicável se a socie-

dade for considerada sociedade com o capital aberto ao investimento
do público, concessionária do Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 10.º

Compete ao órgão de administração assegurar a gestão dos negóci-
os sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto social
para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, incluindo,
nomeadamente os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens. Para o efeito, o órgão de administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou en-

tidades, nos termos do artigo 4.º deste contrato;
f) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro;
g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

o exercício de cargos sociais noutras sociedades;
h) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titular

de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro.

ARTIGO 11.º

1 — Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por:

a) O administrador único ou dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade;
c) Um administrador ou mandatário se, para intervir no acto ou

actos, tiver sido designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários;
e) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou um dos mandatários.
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ARTIGO 12.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros do conselho o convoque, devendo as deliberações que
forem tomadas constar das respectivas actas.

2 — O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 — As deliberações serão tomadas por maioria de votos emitidos.
4 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-

ões do conselho por outro administrador mediante carta, que explici-
tando o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presi-
dente, mencionada na acta e arquivada.

5 — Os administradores poderão votar por correspondência, a so-
licitação do presidente.

ARTIGO 14.º

1 — Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 — Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao abri-
go das regras especiais consignadas no artigo 9.º, proceder-se-á a elei-
ção.

ARTIGO 15.º

Os membros do órgão de administração caucionarão ou não o exer-
cício do seu cargo conforme deliberado pela assembleia geral que os
eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima legalmente
exigida e por qualquer das formas permitidas.

ARTIGO 16.º

O órgão de fiscalização é composto por um fiscal único e um fiscal
suplente ou por um conselho fiscal composto de três ou cinco mem-
bros efectivos e um ou dois suplentes, eleitos em assembleia geral ou
por qualquer outro modo previsto na lei.

ARTIGO 17.º

As atribuições do órgão de fiscalização são as que lhe estão especi-
ficadas na lei e neste contrato.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimes-
tre, em dia designado pelo presidente, e extraordinariamente sempre
que algum dos seus membros o julgue conveniente ou a pedido do órgão
de administração para dar o seu parecer sobre assuntos que este lhe
submeta.

2 — As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Registado em seu nome nos registos da sociedade, depositado
nos cofres da sociedade ou feito o depósito em intermediário finan-
ceiro autorizado nos termos da lei;

b) Inscrito em contas de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 — O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea b) do número anterior, tem de ser comprovado por
carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 — Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da data da sua realização, salvo se ti-
verem comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 — A presença nas assembleias gerais de accionistas titulares de
acções preferenciais sem voto e a sua participação na discussão dos
assuntos da ordem do dia depende da autorização do presidente da
mesa, a qual poderá ser revogada pela assembleia.

ARTIGO 20.º

A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os acci-
onista tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por cem do número de acções que possuam, sem
qualquer limite.

ARTIGO 21.º

1 — Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fazer
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa indicando nome, domicílio do repre-
sentante e data da assembleia.

2 — As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será apre-
ciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 22.º

1 — Caso a sociedade seja considerada sociedade com o capital
aberto ao investimento do público, os accionistas poderão votar por
correspondência, no que se refere exclusivamente à alteração do con-
trato social e à eleição dos órgãos sociais.

2 — Só serão considerados os votos por correspondência, desde que
recebidos na sede da sociedade, por meio de carta registada com aviso
de recepção dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, com
pelo menos três dias de antecedência em relação à data da assembleia,
sem prejuízo da obrigatoriedade da prova da qualidade de accionista,
nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 19.º deste contrato.

3 — A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das ac-
ções ou pelo seu representante legal, devendo o accionista, se pessoa
singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu bilhete
de identidade, se pessoa colectiva deverá a assinatura ser reconhecida
notarialmente na qualidade e com poderes para o acto.

4 — Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde
conste de forma expressa e inequívoca:

a) A indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que
respeita;

b) A proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos
proponentes;

c) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada
proposta, bem como se o mesmo se mantém caso a proposta venha
a ser alterada pelo seu proponente.

5 — Não obstante o disposto na alínea b) do número anterior, é
permitido a um accionista que envie declaração de voto relativamen-
te a certa proposta declarar que vota contra as demais propostas no
mesmo ponto de ordem de trabalhos, sem outras especificações.

6 — Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de
voto por correspondência se abstêm na votação das propostas que
não sejam objecto dessas declarações.

7 — Não obstante o disposto na alínea c) do n.º 4, pode o accio-
nista condicionar o sentido de voto para certa proposta à aprovação
ou rejeição de outra, no âmbito do mesmo ponto da ordem de traba-
lhos.

8 — Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao seu
substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por
correspondência, valendo como não emitidos os votos corresponden-
tes às declarações não aceites.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação des-
de que se achem presentes ou representados accionistas que represen-
tem mais de cinquenta por cento do capital social.

ARTIGO 24.º

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 — Compete ao vice-presidente substituir o presidente em caso
de impedimento deste e, nomeadamente, convocar assembleias ge-
rais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou competências daquele,
previstas na lei, neste contrato ou em deliberação de accionistas.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano ou em

qualquer outro prazo previsto na lei;
b) Em sessão extraordinária, sempre que os órgãos de administra-

ção ou de fiscalização o julguem conveniente ou a requerimento de
accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 184 — 23 de Setembro de 2005 20 874-(103)

ARTIGO 26.º

1 — A remuneração dos membros do órgão de administração será
fixada pela assembleia geral.

2 — A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, para o cumprimento do disposto no número anterior.

ARTIGO 27.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma e mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los total ou parcialmente ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 30.º

O órgão de administração autorizado pelo órgão de fiscalização,
poderá distribuir aos accionistas reservas ou fazer adiantamentos so-
bre lucros, no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dela.

2 — A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio entre os accionistas.

ARTIGO 32.º

1 — Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for de-
terminado na deliberação de aumento ou na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que mediar entre o último dia do pe-
ríodo de subscrição das acções e o encerramento do exercício social.

2 — Em caso de aumento de capital por incorporação de reservas,
a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as várias
categorias existentes, sendo pois sempre distribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Conferida, está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2010126599

MARCO DE CANAVESES

JOSÉ F. P. RIBEIRO, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01704/20011017; identificação de pessoa colectiva
n.º 505818329.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares Moura. 2004965223

MARCOSÓLIDO — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02027/20030627; identificação de pessoa colectiva
n.º 506593460.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares Moura. 2004964022

JOSÉ MOREIRA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01180/990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504366882.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares Moura. 2004961791

TURBOCONSTROI — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 02156/20041012; identificação de pessoa colectiva n.º 507057325.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares Moura. 2004964120

JOSÉ SOUSA & PEDRO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00966/971024; identificação de pessoa colectiva n.º 503990493.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares Moura. 2008644138

MENDES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00803/950817; identificação de pessoa colectiva n.º 503479551.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares Moura. 2008644146

CRIAMONTEX — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00775/950307; identificação de pessoa colectiva n.º 503384828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

16 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares Moura. 2004964111
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PORTO — 1.A SECÇÃO

DUAL TIME — OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 183/20040812; identificação de pessoa colectiva
n.º 507075579; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20040812; pasta n.º 13 183.

Certifico que, por escritura de 10 de Agosto de 2004, no Cartório
Notarial da Maia, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ro-
dolfo Drummond Poyares e Maria Filomena Ribeiro Pinheiro, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dual Time — Ourivesaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sua sede é na Praça Mousinho de Albuquerque, 113, loja
AY5-51E1, 4.º, Centro Comercial Brasília, Cedofeita, Porto.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de relojoaria e ourive-
saria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, e encontra-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor
nominal de dez mil euros pertencente ao sócio Rodolfo Drummond
Poyares; e uma de valor nominal de cinco mil euros pertencente à
sócia Maria Filomena Ribeiro Pinheiro.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de cento e cin-
quenta mil euros.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois

gerentes.
4 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira e de aluguer de longa

duração.
ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora ou arresto;
c) Morte, interdição ou inabilitação;
d) Falência ou insolvência do seu titular;
e) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como ta, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios serem cri-
adas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a al-
guns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva le-
gal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

17 de Agosto de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004029366

PORTO — 2.A SECÇÃO

RIPLAT — REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
PLÁSTICOS E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 590/990114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504603418; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 20/
050520; pasta n.º 20 618.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital (de € 50 000 para € 150 000) e al-
teração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas de setenta e cinco mil
euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Paula Cristina
dos Santos Monteiro e Joaquim Manuel da Rocha Esteves.

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

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 1000288255

VIA ACTUAL — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 196/010209; identificação de pessoa colectiva
n.º 505194821; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
050516; pasta n.º 23 735.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o artigo 2.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação e comercialização de uma grande variedade de produtos e
equipamentos, nomeadamente materiais e equipamentos informáti-
cos e audiovisuais, materiais de construção; fabricação, montagem e
comercialização de produtos e equipamentos médicos e hospitalares.

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

Está conforme.

19 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670736

WANG CUNYU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 485/050527; identificação de pessoa colectiva
n.º 507133889; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
15/050527.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Wang Cunyu, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Praça de Carlos Alberto, 123-A, freguesia
de Vitória, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante.

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 outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação, em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
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gerentes nomeados por decisão do sócio, ficando desde já nomeado
gerente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

1 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670868

RESENDE & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 497/050601; identificação de pessoa colectiva
n.º 507360338; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
20/050601.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Constituição de sociedade

No dia 1 de Junho de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Jorge Magalhães da Silva Resende, casado no regime de comu-
nhão de adquiridos com Maria Dulce Freitas da Silva Resende, natural
da freguesia de Massarelos, da cidade do Porto, residente na Rua da
Habival, 170, freguesia de Valbom, concelho de Gondomar, titular do
bilhete de identidade n.º 7407599, emitido pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa em 8 de Janeiro de 2004, contribuinte fiscal
n.º 195168623;

2.º José Rui Freitas da Silva, casado no regime de comunhão de
adquiridos com Beatriz da Conceição Teixeira Soares, natural da dita
freguesia de Massarelos, residente na Rua de D. Maria Faria, 229, 3.º,
esquerdo, freguesia de Águas Santas, concelho da Maia, titular do bi-
lhete de identidade n.º 10119376, emitido pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa em 16 de Outubro de 2000, contribuinte fiscal
n.º 192968050.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Resende & Freitas, L.da, e tem a sua
sede na Rua de São Dionísio, 22, freguesia do Bonfim, concelho do
Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em assistência técnica e comércio de
equipamentos hoteleiros.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010671333

RIPLAT — REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
PLÁSTICOS E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 590/990114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504603418; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 19/050520; pasta n.º 20 618.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de São Rosendo, 393, fregue-
sia de Campanhã, Porto.

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

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 1000288254

RIPLAT — REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
PLÁSTICOS E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 590/990114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504603418; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/050520; pasta n.º 20 618.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua do Campo Alegre, 276, 3.º,
esquerdo, freguesia de Massarelos, Porto.

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

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670760

MODCHIP — INFORMÁTICA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 614/040303; identificação de pessoa colectiva
n.º 506878864; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 04/050519; pasta n.º 27 603.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para Rua Nova de São Crispim, 516-A,
loja 6, freguesia do Bonfim, Porto.

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

Está conforme.

23 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670752

VILLA FORTUNA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 481/970919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503957844; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 04/
050523; pasta n.º 17 656.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 31 de Março de 2005.

Está conforme.

24 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670779

ROUPARIA ELEGANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 483/411227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500470014; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/
050523; pasta n.º 1141.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, em 3 de Julho
de 1990.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670809

COMPANHIA NACIONAL MERCANTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 03118/170920; identificação de pessoa colectiva n.º 500069000;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 14/050530; pasta
n.º 3682.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005-
-2007:

Conselho de administração: presidente — João Manuel Cardoso de
Castro Neves; vogais — Manuel Cardoso Duarte de Macedo e Raquel
Maria Guimarães Alves Pimenta de Castro Neves, todos casados.

Conselho fiscal: presidente — Pedro Lourenço Dias Ferreira, sol-
teiro, maior; vogais — Teresa Paula Almeida Marques de Carvalho,
casada; e Moreira, Valente & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Carlos de Jesus Pinto de Carva-
lho, casado; suplente — José de Oliveira Moreira, revisor oficial de
contas, casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

1 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670841

PRO-WELLNESS, CENTRO MÉDICO DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 494/050531; identificação de pessoa colectiva
n.º 507325370; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
35/050531.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta a firma PRO-WELLNESS, Centro Médico
Desportivo, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 — A sociedade terá a sua sede na Rua de Marta Mesquita da
Câmara, 114, freguesia da Foz do Douro, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para qualquer outro local dentro do concelho do Porto ou
concelhos limítrofes.

3 — A sociedade poderá criar sucursais, filiais, agências, delegações
ou outras formas de representação social em qualquer parte do terri-
tório nacional, ou da União Europeia, por simples deliberação da
gerência.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados médicos, em
toda a sua vertente, e ainda a avaliação, prevenção e reabilitação
médico-desportiva.

ARTIGO 4.º

Capital social e sócios

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, pertencendo uma a cada
um dos sócios José António de Jesus Pereira Pinto e Isabel Maria
Moreira de Vasconcelos.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

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

3 — A gerência pode constituir procuradores ou mandatários com
a amplitude de poderes que constar do respectivo mandato.

ARTIGO 6.º

Incompatibilidades

Os sócios, em nome pessoal e a sociedade podem celebrar entre si
todo e qualquer negócio jurídico, desde que permitido por lei, que sir-
va para a prossecução, mesmo que indirectamente, do seu objecto
social.

ARTIGO 7.º

Participação no capital de outras sociedades

A sociedade, por simples deliberação dos sócios, poderá participar
livremente no capital de outras sociedade, seja qual for a sua nature-
za, tipo e objecto, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
em agrupamentos complementares de empresas ou em agrupamentos
europeus de interesse económico.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares de capital

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital à socie-
dade até um montante correspondente a dez vezes o capital social,
desde que devidamente aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Cessão de quotas

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 — A cessão de quotas a favor de estranhos fica dependente do

consentimento da totalidade dos sócios não cedentes, aos quais é re-
servado o direito de preferência nessa cessão.

ARTIGO 10.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota de acordo com o
respectivo titular, e ainda:

a) Se a quota de qualquer sócio foi objecto de execução judicial,
fiscal ou administrativa, ou qualquer providência cautelar, bastan-
do a simples interposição da petição inicial para legitimar a deli-
beração;

b) Verificando-se insolvência, interdição ,ou inabilitação de algum
dos sócios;

c) Verificando-se o incumprimento, pelo sócio titular, de disposi-
ções legais ou contratuais.

2 — A amortização da quota far-se-á pelo valor que lhe tenha sido
atribuído após o último balanço, e o seu pagamento e as respectivas
condições serão decididas por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Transmissão por morte

No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade continuará a
sua existência com o sócio sobrevivo e os herdeiros do falecido, de-
vendo estes nomear, de entre eles, um representante na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO 12.º

Dissolução

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda medi-
ante deliberação nesse sentido aprovada pela sociedade.

Está conforme.

1 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670850

REBOGESSOS — ESTUQUES E REBOCOS
PROJECTADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 486/050527; identificação de pessoa colectiva
n.º 507292707; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
16/050527; pasta n.º 28 572.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Contrato de sociedade

No dia 13 de Maio de 2005, perante mim, Maria Cristina Azevedo
Pinho Sousa, notária, contribuinte fiscal n.º 123946093, e no seu Car-
tório na Urbanização Montenegro, 90 e 98, na cidade de Fafe, com-
pareceu o outorgante:

Manuel Teixeira Baião, contribuinte fiscal n.º 155111361, casado
sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria de Fátima da
Costa Soares Baião, residente na Rua do Souto, 165-A, 2.º, esquerdo,
na cidade da Maia, natural da freguesia de Rosem, concelho de Marco
de Canaveses.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REBOGESSOS — Estuques e Rebocos
Projectados, Unipessoal, L.da, e tem sede na Avenida de Vasco da
Gama, 679, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a aplicação de estuques, gessos e re-
bocos projectados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, correspondente a uma quota de igual valor, pertencente ao só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelos sócio, bem como e sua representação, cabem ao pró-
prio, que desde já fica designado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

31 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670833

NORTRAVEL — AGÊNCIA DE VIAGENS E TURÍSMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 661/990309; identificação de pessoa colectiva
n.º 504321846; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 03/
050527; pasta n.º 20 691.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital (de € 99 759,58 para € 198 000) e
alteração do contrato, passando o corpo do artigo 1.º e artigo 3.º a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NORTRAVEL — Agência de Viagens
e Turismo, L.da, e tem a sua sede Avenida da Boavista, 3253, sala 308,
na cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento e
noventa e oito mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma
com o valor nominal de cento e catorze mil oitocentos e quarenta
euros do sócio António Dias Gama, outra com o valor nominal de
cinquenta e nove mil e quatrocentos euros do sócio Nuno Aleixo Seabra
da Silva e outra com o valor nominal de vinte e três mil setecentos
e sessenta euros do sócio Emídio Manuel Lopes Santos.

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

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670825

MARECHAL IMOBILIÁRIA — COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 293/020725; identificação de pessoa colectiva
n.º 506237559; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/
050531.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005-
-2007:

Administrador único: Rui Manuel da Costa Oliveira Macedo Silva,
casado.

Fiscal único: efectivo — Raquel Sofia da Silva Faustino de Andra-
de, revisora oficial de contas, casada; suplente — Maria Luísa Couti-
nho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia, revisora oficial de
contas, casada.

Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

Está conforme.

2 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670884

O PALHACINHO AZUL — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 320/031003; identificação de pessoa colectiva
n.º 506580040; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/
050531.

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

Aprovação das contas em 4 de Maio de 2005.

Está conforme.

2 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670876

TRANSMETRO — CONTRUÇÃO DE METROPOLITANO,
A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 00012/981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504286447;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2, averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 3, averbamento n.º 02 à ins-
crição n.º 1, inscrição n.º 4, averbamento n.º 01 à inscrição n.º 4,
inscrição n.º 5, averbamento n.º 01 à inscrição n.º 5, inscrição n.º 6,
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 7, averbamento
n.º 04 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 01 à inscrição n.º 3 e ins-
crição n.º 8; números e data das apresentações: 14 a 35/050602;
pasta n.º 18 983.

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

Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 14/050602.
Exoneração do administrador substituto Manuel Alberto David

Rodrigues de Castro, em 1 de Agosto de 1999, por renúncia.
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 15/050602.
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Designação de administrador substituto, indicado pela agrupada
Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A.: Paulo César Luca
Alarcon, casado, em 1 de Agosto de 1999.

Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2; apresentação n.º 16/050602.
Exoneração do administrador substituto Paulo César Luca Alarcon,

em 12 de Setembro de 2000, por renúncia.
Inscrição n.º 3; apresentação n.º 17/050602.
Designação de administrador substituto, indicado pela agrupada

Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A.: Pedro Manuel Al-
meida Gonçalves, casado, em 15 de Setembro de 2000.

Averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; apresentações n.os 18 e 20/
050602.

Exoneração dos administradores efectivo e substituto, respectiva-
mente, Attilio Nulli, e Sílvio Oliva, em 08 de Maio de 2000, por
renúncia.

Inscrição n.º 4; apresentações n.os 19 e 21/050602.
Designação de administradores, indicados pela agrupada Impregilo,

S. p. A., efectivo — Riccardo Corti; substituto — Franco Mura, am-
bos casados, em 8 de Maio de 2000.

Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 4; apresentações n.os 22 e 24/
050602.

Exoneração dos administradores efectivo e substituto, respectiva-
mente, Riccardo Corti e Franco Mura, em 1 de Agosto de 2001, por
renúncia.

Inscrição n.º 5; apresentações n.os 23 e 25/050602.
Designação de administradores, indicados pela agrupada Impregilo,

S. p. A., efectivo — Massimo Malvagna; substituto — Riccardo Cor-
ti, ambos casados, em 1 de Agosto de 2000.

Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 5; apresentação n.º 26/050602.
Exoneração do administrador substituto Riccardo Corti, em 28 de

Março de 2003, por renúncia.
Inscrição n.º 6; apresentação n.º 27/050602.
Designação de administrador substituto, indicado pela agrupada

Impregilo, S. p. A.: Fabrizio Calvi di Coenzo Parisetti, casado, em 28
de Março de 2003.

Averbamento n.º 03 à inscrição n.º 1; apresentações n.os 28 e 30/
050602.

Exoneração dos administradores substituto e efectivo, respectiva-
mente, José Manuel Zuquete Pinto Eliseu, em 29 de Outubro de 1999,
e Manuel José de Barros de Sommer Ribeiro, em 14 de Janeiro de
2000, por renúncia.

Inscrição n.º 7; apresentação n.os 29 e 31/050602.
Designação de administradores, indicados pela agrupada Somague

Engenharia, S. A. (que incorporou por fusão a SOCONSTROI — Socie-
dade de Construções, S. A.):

Substituto — João Manuel Nunes Salvador, casado, em 6 de Setem-
bro de 2000; efectivo — Rui José Dias Lopes, casado, em 14 de Ja-
neiro de 2000.

Averbamento n.º 04 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 32/050602.
Exoneração do administrador efectivo Fernando Alberto Fiel e

Barbosa, em 5 de Abril de 2003, por renúncia.
Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 3; apresentação n.º 34/050602.
Exoneração do administrador substituto Pedro Manuel de Almeida

Gonçalves, em 5 de Março de 2003, por renúncia.
Inscrição n.º 8; apresentações n.os 33 e 35/050602.
Designação de administradores, indicados pela agrupada Sociedade de

Construções Soares da Costa, S. A.: efectivo — Luís Miguel Andrade
Mendanha Gonçalves, casado, em 5 de Abril de 2003; substituto — José
Manuel Pontes Moreira Fontes, divorciado, em 5 de Março de 2003.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2010671520

TRANSMETRO — CONSTRUÇÃO DE METROPOLITANO,
A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 00012/981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504286447;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 08/050606.

Certifico que, relativamente ao agrupamento em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração do contrato, passando os artigos 4.º (n.os 1
e 2), 5.º (n.º 3) e 6.º (n.os 1 e 3), a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Participação das agrupadas

1 — A contribuição de cada um dos membros para os encargos do
agrupamento é feita nas seguintes proporções: Somague Engenharia,

S. A., 47,5 %, Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A., 47,5 %;
Impregilo, S. p. A., 5 %.

2 — Os resultados obtidos nos apuramentos de contas serão distri-
buídos ou suportados, unicamente e em partes iguais pelas agrupadas
Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A., e Somague Enge-
nharia, S. A.

ARTIGO 5.º

3 — As deliberações serão tomadas por maioria qualificada de dois
terços de votos, salvo nos casos em que a lei exija unanimidade. As
deliberações para alteração dos estatutos e para dissolução do agrupa-
mento serão tomadas por unanimidade.

ARTIGO 6.º

Administração

1 — A administração do agrupamento é composta pelas três agru-
padas, sendo o membro indicado pela agrupada Somague Engenharia,
S. A., o presidente.

3 — As deliberações da administração serão tomadas por maioria
qualificada de dois terços, tendo cada agrupada o número de votos
proporcional à percentagem indicada no n.º 1 do artigo 4.º Na falta
da maioria necessária, o assunto será submetido a deliberação da as-
sembleia geral.

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

Está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010671511

MAQUISSOR — MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 125/690128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500181918; número e data da apresentação: 01/050527; pasta
n.º 15 498.

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

Aprovação das contas em 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670817

MARTINS & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 922/800225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500956396; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
04/050516; pasta n.º 3024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando os artigos 1.º e 5.º, com
aditamento do artigo 9.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Martins & Magalhães, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Santa Catarina, 542, no Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
abrir, transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios, já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração conforme for delibera-
do em assembleia geral.

§ único. Para obrigar e representar validamente a sociedade, em
todos os actos e contratos, que envolvam obrigação ou responsabili-
dade é necessário as assinaturas conjuntas de dois gerentes.
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ARTIGO 9.º

Aos sócios é permitido realizar prestações suplementares até ao
limite de cem mil euros.

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

Está conforme.

18 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670418

MULLER — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 399/010508; identificação de pessoa colectiva
n.º 505088843; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 09/
050516; pasta n.º 23 966.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2005-2008:

Conselho de administração: presidente — Manfred Adolf Muller,
casado; vogais — Karin Hilda Muller, viúva; Rui Carlos Muller, casa-
do; Nuno Alberto Muller, casado; e Catarina Eva Muller Rocha, ca-
sada.

Fiscal único: efectivo — Francisco José Freitas Nunes Pereira, re-
visor oficial de contas; suplente — Francisco Manuel Espinha de Al-
meida, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670744

HYDROLQUARKBIT — SOFTWARE E ROBÓTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 926/011207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505884640; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
050516; pasta n.º 24 584.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, em 18 de Abril
de 2005.

Está conforme.

19 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670728

VIEIRA DE ARAÚJO, CASTOR & PINTO DE ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 237/020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506298671;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 02/050601.

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

Aprovação das contas em 30 de Setembro de 2004.

Está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010670906

VALONGO

METALONGO — METALÚRGICA DE VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 25 526/
19800813; identificação de pessoa colectiva n.º 501076484;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 03 e 04/20050615.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
suas funções de gerente Celestino Ferreira, em 14 de Abril de 2005,
por renúncia.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 3.º ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinquenta e nove mil
oitocentos e cinquenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos e
está dividido em três quotas, uma do valor nominal de quarenta e quatro
mil trezentos e quarenta e sete euros e sete cêntimos pertencente ao
sócio Eduardo Beleza de Magalhães Bastos e uma do valor nominal
de sete mil setecentos e cinquenta e quatro euros e trinta e quatro
cêntimos pertencente ao sócio Pedro Miguel Vieira de Magalhães
Bastos e outra de sete mil setecentos e cinquenta e quatro euros e
trinta e quatro cêntimos pertencente à sócia Joana Maria Vieira de
Magalhães Bastos.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

16 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 2009351258

ENGENHEIRO MARTINHO LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 856/
20030722; identificação de pessoa colectiva n.º 506660540;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 1 e 2/20050614.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
suas funções de gerente Manuel Martinho Ramos Lopes, em 15 de
Maio de 2005, por renúncia.

Certifico ainda que na mesma data foi designado gerente José Manuel
Lopes, casado.

14 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2009351240

DE BORDO EM POPA — COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 186/
20050614; identificação de pessoa colectiva n.º 506663191;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/20050614.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesa al-
terou a sede para a Avenida da Primavera, 51, loja 2, rés-do-chão,
Ermesinde, Valongo.

14 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2009351118

CRISTINA CORREIA TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 184/
20050609; identificação de pessoa colectiva n.º 507353293; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050609.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pela sócia Maria
Cristina Correia Teixeira, casada com António Augusto Moreira
Coelho, na comunhão de adquiridos, que fica a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cristina Correia Teixeira, Unipes-
soal, L.da, com sede na Rua do Padre Reis Paupério, 120-J, traseiras,
freguesia e concelho de Valongo.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização de peixe, crustáceos,
moluscos; produtos alimentares, frutas e legumes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Galiardini Coelho. 2009351215

MENDES & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 183/
20050609; identificação de pessoa colectiva n.º 507367723; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20050609.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Isabel
Aurora Teixeira Pereira de Morais, casada com João Carlos Dias
Monteiro Mendes, na separação de bens e o referido João Carlos Dias
Monteiro Mendes que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mendes & Morais, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de São Vicente, 3342, 2.º, centro, fre-
guesia de Alfena, concelho de Valongo.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de máquinas e equipamentos e sua assistência técnica.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Isabel Aurora
Teixeira Pereira de Morais, que, desde já, fica nomeada gerente.

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

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 falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

herdeiros legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2009351207
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