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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO QUILHO

Sede: lugar de Quilho, na freguesia de Espinho,
concelho de Mortágua

Certifico que, no Cartório Notarial de Tábua, a cargo da notária
Marina da Conceição de Sousa Alves Martins de Carvalho, foi hoje
lavrada uma escritura a fl. 27 do competente livro de notas n.º 175-
-E, mediante a qual foram alterados totalmente os estatutos da refe-
rida associação, passando a designar-se: ADESQ — Associação de De-
senvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho, e a ter como
objecto:

a) Actividades de acção social para a infância, juventude, pessoas
com deficiência e idosos, com e sem alojamento;

b) Apoiar a valorização à família, infância e juventude, às pessoas
com dependência, deficiência e idosos;

c) Incentivar e desenvolver o convívio social, o apoio mutuo e o
intercâmbio inter-etário;

d) Promover o bem estar social da comunidade em geral e em
particular das pessoas e grupos social e economicamente mais desfa-
vorecidos;

e) Estabelecer parcerias entre associações e outras instituições pú-
blicas e privadas na abordagem e respostas às necessidades do grupo
alvo e da comunidade;

f) Desenvolver actividades sócio-culturais, de defesa do ambiente,
de inserção na vida activa, emprego e formação profissional.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de dezoito anos e
as pessoas colectivas, obrigando-se ao pagamento pontual das suas
quotas, e tem por órgãos a assembleia geral, a direcção e o concelho
fiscal, composta respectivamente por três, cinco e três membros.

Está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Notária, Marina da Conceição de Sousa
Alves Martins de Carvalho. 3000177239

ASSOCIAÇÃO PACIFICAR — ASSOCIAÇÃO
DE HUMANIZAÇÃO, GESTÃO DO STRESS

E MOTIVAÇÃO CRIATIVA

Certifico que por escritura de 19 de Setembro de 2005, lavrada a
fl. 96 do livro de notas para escrituras diversas n.º 1-I do Cartório
Notarial sito na Rua de Latino Coelho, 6, 2.º, esquerdo, em Lisboa, a
cargo do notário João Carlos Cristóvão de Maia Rodrigues, foi cons-
tituída uma associação que se rege, entre outras, pelas cláusulas se-
guintes:

Denominação: Associação Pacificar — Associação de Humaniza-
ção, Gestão de Stress e Motivação Criativa.

Sede social: Avenida de Biarritz, 4, 1.º, A , Edifício São Rafael,
freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

Duração: tempo indeterminado.
Objecto: a Associação tem por objecto:
1 — Técnicas de pacificação, harmonização e transformação pes-

soal, estudo, investigação e desenvolvimento da inteligência emocio-
nal, auto-conhecimento, desenvolvimento pessoal e de grupos, técni-
cas de optimismo e bem estar, Chi-Kung, relaxamento e meditação.

2 — Processos terapêuticos e criativos para pessoas com deficiên-
cia, formação individual ou de grupos, aprendizagem teórica e viven-
cial, terapias de desenvolvimento pessoal ou de grupo, técnicas de
harmonização e desenvolvimento da criatividade.

3 — Formação genérica ou específica de agentes em áreas de inter-
venção institucional, social, estatal, associações, fundações, empresas,
sociedades e outras de natureza pública, semipública ou particular.

Órgãos: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

O Notário, João Carlos Cristóvão de Maia Rodrigues.
3000183619

MAR E CAMPO — ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
DO PINHAL DA AROEIRA

Certifico que no dia 21 de Setembro de 2005, exarada a fl. 131 do
livro de notas n.º 4 do Cartório Notarial da notária Maria Rosa Pe-
reira Correia, sito em Lisboa, na Avenida da Praia da Vitória, 73, 1.º,
esquerdo, foi constituída uma associação com a denominação de Mar
e Campo — Associação de Proprietários do Pinhal da Aroeira, com
sede na Avenida de António Pedro, lote 57, freguesia da Charneca da
Caparica, concelho de Almada, a qual tem por objecto a defesa e a
promoção da zona denominada por Mar e Campo no Pinhal da Aro-
eira, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada, que está
abrangida pelos artigos matriciais 168 e 169, secção AK, da mesma
freguesia, regulando a utilização dessa zona e as relações de vizinhan-
ça entre os proprietários perante a respectiva câmara municipal e a
respectiva junta de freguesia e outras entidades públicas e privadas.

São associados da associação os comproprietários dos terrenos que
está abrangida pelos artigos matriciais 168 e 169, secção AK, que
manifestem vontade de o ser e sejam devidamente aceites como tal.

Está conforme.

21 de Setembro de 2005. — A Colaborado da Notária, Isabel Maria
de Bastos Bizarro Marques Valente. 3000183701

GTO GRUPO DE TEATRO DO OPRIMIDO

Certifico que no dia 3 de Outubro de 2005, na Rua dos Sapateiros,
158, 2.º, em Lisboa, perante o notário Joaquim António Barata Lo-
pes, foi lavrada a fls. 81 e seguintes do livro de notas n.º 24-A de
escrituras diversas deste Cartório, uma escritura de constituição da as-
sociação com a denominação GTO Grupo de Teatro do Oprimido,
que tem a sua sede na Rua da Ilha Terceira, 38, 3.º, freguesia de São
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

A Associação propõe-se prosseguir os seguintes fins:
Trabalhar na área do desenvolvimento comunitário e usar o teatro

como ferramenta lúdica para criar debate e reflexão sobre os proble-
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mas da sociedade moderna, com o objectivo de transformar o cidadão
passivo em indvíduo pró-activo, consciente dos seus direitos e deve-
res.

Nessa perspectiva, o trabalho da Associação será realizado através
das seguintes actividades:

Dinamização de grupos, através da realização de campanhas de
sensibilização dirigidas à sociedade em geral ou a diferentes grupos,
nomeadamente, crianças, jovens, idosos, homossexuais, refugiados,
imigrantes e seus descendentes;

Criação de peças de teatro do oprimido;
Formação nas técnicas do teatro do oprimido, para qualquer pes-

soa singular ou colectiva que necessite desta metodologia para desem-
penhar melhor o seu trabalho;

Digressão a nível nacional e internacional para apresentar as peças
de teatro e intercâmbio de experiências;

Produção de espectáculos teatrais;
Reforço do trabalho de rede entre outros grupos de teatro do opri-

mido nos países de língua portuguesa, em particular, e no mundo em
geral;

Realização de peças teatrais de intervenção sobre temas reais da
sociedade, nomeadamente: prevenção da toxicodependência; insuces-
so escolar; gravidez precoce; discriminação racial; direitos humanos;
integração dos imigrantes e os seus descendentes, multiculturalismo;
diversidade étnica, cultural e religiosa; cidadania; reinserção social;

Realização de festivais nacionais e internacionais de teatro do
oprimido;

Realização de projectos nacionais, europeus e internacionais para
divulgar o trabalho realizado e o impacto da metodologia.

Constituem direitos dos associados:
a) A participação nas assembleias gerais;
b) Votar e ser nomeados para os órgãos dirigentes da associação e

beneficiar de todas as regalias que venham a ser fixadas pela direcção
ou pela assembleia geral.

Constituem deveres dos associados:
a) Cooperar, nas actividades da Associação e contribuir para a re-

alização dos seus objectivos;
b) Exercer com zelo e diligência os cargos sociais para que forem

eleitos;
c) Pagar atempadamente a quota que venha eventualmente a ser

fixada em assembleia geral.
Perde-se a qualidade de associado em consequência de:
a) Pedido do associado, formulado por escrito e dirigido ao presi-

dente da direcção;
b) Deliberação da assembleia geral, sob proposta da direcção, em

consequência de incumprimento grave de obrigações estatutárias.

Vai conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Colaboradora, Jaqueline Medina Silva
Vera Cruz. 3000184227

CENTRO BEM-ESTAR SOCIAL DE ÁGUAS BELAS

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de Vila de
Rei, a cargo do ajudante, em substituição legal, Júlio de Oliveira Gas-
par, no dia 15 de Setembro de 2005, a fl. 39 do livro n.º 37-E, foi
constituída por tempo indeterminado a contar daquele dia 15 uma
associação particular de solidariedade social, sem fins lucrativos,
que adoptou a denominação em epígrafe, com a sede no lugar e fre-
guesia de Águas Belas, concelho de Ferreira do Zêzere, com o seguinte
objecto:

Prestação de bens e serviços aos seus associados, através de estru-
turas materiais e humanas, respeitando as normas estabelecidas pelas
entidades oficiais, abrangendo as seguinte valências:

Lar e centro de dia;
Centro de convívio;
Actividades de tempos livres;
Centro infantil;
Outras valências de carácter educativo e social.

15 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, Manuel Rosa
Dias. 3000184372

COMUNIDADE DAIMISTA DE PORTUGAL

Certifico que no Cartório de Lisboa do notário Pedro Nunes Rodri-
gues, sito na Rua de Mouzinho da Silveira, 32, 1.º e 2.º, foi constitu-
ída uma associação sem fins lucrativos denominada Comunidade Da-
imista de Portugal, por escritura lavrada no dia 4 de Outubro de 2005,

a fl. 67 do livro de notas n.º 40, de cujos estatutos se transcreve o
seguinte, em conformidade com o original:

Comunidade Daimista de Portugal

Com sede em Lisboa, na Rua de Tomás Ribeiro, 91, sala 2, fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

Objecto

1 — A Associação tem por finalidade o estudo, a defesa e a coope-
ração para preservação das florestas, em especial a floresta amazóni-
ca, a pesquisa da flora medicinal e, apoio a projectos de iniciativas de
desenvolvimento auto-sustentáveis nas florestas, tendo como objec-
tivo espiritual, a realização dos trabalhos doutrinários em conformi-
dade com os ritos prescritos pelo mestre Raimundo lrineu Serra e pelo
seu continuador espiritual Padrinho Sebastião Mota de Melo, tendo
como sacramento o veículo obtido pela cocção de duas plantas sagra-
das — o Jagube e a Rainha.

2 — A Associação poderá apoiar, associar-se e cooperar de modo
relevante e activo com outras Entidades, Associações ou Comunida-
des que prossigam os

mesmos ou fins similares e interessadas no desenvolvimento hu-
mano e na cooperação para a defesa e preservação da floresta ama-
zónica.

Podem ser associados todas as pessoas que defendam e cooperem
sobre os mesmos objectivos.

Perderão a qualidade de associados: aqueles que voluntariamente
expressem a vontade de anular a filiação, comunicando esse facto por
carta.

Aqueles que por manifesto desinteresse no cumprimento dos seus
deveres e ou por sucessivas inadaptações ou incompatibilidade, sejam
afastados da Associação.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta, Maria de Lourdes Cabral
Pires de Faria. 3000184521

LYDIA INTERNACIONAL, ASSOCIAÇÃO

Certifico que por escritura de 14 de Outubro de 2005, lavrada com
início a fl. 118 do livro de notas para escrituras diversas n.º 52-I do
Cartório Notarial de Sintra, a cargo do notário António José Tomás
Catalão, foi constituída uma associação denominada Lydia Internaci-
onal, Associação, com sede na Rua do Pôr do Sol, 29, localidade e
freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais, tendo por objecto aler-
tar, instruir e mobilizar mulheres crentes no Senhor Jesus Cristo, à
volta do mundo, a orar com jejum, com uma parceira ou num peque-
no grupo de oração, pela igreja, a comunidade, o País e as nações do
Mundo.

Podem ser sócias da Lydia Internacional, Associação:
Todas as mulheres interessadas em participar nos fins previstos no

objecto da associação e que se inscrevam e aceitem os estatutos e os
regulamentos internos aprovados em assembleia geral.

Qualquer mulher crente que esteja disposta a orar com jejum regu-
larmente.

Está conforme o original.

14 de Outubro do 2005. — O Notário, António José Tomás
Catalão. 3000185653

APEV — ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO

BÁSICO DE VILARELHO

Proposta de estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, fins, duração e sede

ARTIGO 1.º

É constituída e rege-se pelos presentes estatutos a associação de-
nominada APEV — Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da Escola do Ensino Básico de Vilarelho, sem fins lucra-
tivos, à qual será aplicável o regime legal vigente das associações, em
geral, e, em especial, as disposições relativas às associações de pais e
encarregados de educação.
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ARTIGO 2.º

Constitui objectivo específico da Associação, assegurar a efectiva-
ção dos direitos e deveres que assistem aos pais e encarregados de
educação de participarem na educação dos seus filhos e educandos.

ARTIGO 3.º

A Associação não se subordinará a qualquer ideologia política ou
religiosa e exercerá a sua actividade com plena independência em
relação a quaisquer organizações oficiais ou privadas, mas fomentan-
do sempre a colaboração efectiva entre os vários intervenientes no
processo educativo.

ARTIGO 4.º

A Associação tem a sua sede nas instalações da Escola do Primeiro
Cicio do Ensino Básico de Vilarelho, na freguesia de Vilarelho, con-
celho de Caminha, e a sua duração é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 5.º

São associados efectivos, por direito próprio, os pais e encarrega-
dos de educação dos alunos da Escola do Primeiro Ciclo do Ensino
Básico de Vilarelho que se inscreverem na Associação.

ARTIGO 6.º

Constituem direitos dos associados:
a) Tomar parte e votar em todas as reuniões de assembleia geral;
b) Participar em grupos de trabalho e colaborar, pelos meios ao

seu alcance, nas tarefas da Associação;
c) Solicitar à Associação a sua intervenção em defesa dos interes-

ses legítimos dos educandos;
d) Propor iniciativas que entendam poder contribuir para os objec-

tivos da Associação;
e) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia geral, nos

termos previstos nestes estatutos;
f) Ser mantido ao corrente das actividades gerais da Associação;
g) Votar e ser eleito para os corpos associativos.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Pagar as quotas e demais contribuições que vierem a ser fixadas

regularmente, consideradas necessárias para a manutenção de vida da
Associação;

b) Cooperar nas actividades da Associação, contribuindo para a
realização dos seus fins;

c) Cumprir as disposições resultantes destes estatutos;
d) Exercer com zelo e diligência, os cargos para que forem desig-

nados.
ARTIGO 8.º

A qualidade de associado adquire-se pela inscrição. a seu pedido, medi-
ante proposta assinada.

ARTIGO 9.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) A pedido do próprio, manifestado por escrito;
b) Por exoneração, decidida em assembleia geral, com fundamento

em falta de pagamento de quotas ou por outra infracção aos estatu-
tos, sob proposta da direcção;

c) Quando deixe de ter filhos ou educandos na Escola, sem prejuízo
do referido no n.º 2 do artigo 11.º

CAPÍTULO III

Organização e funcionamento

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

1 — Os titulares dos órgãos associativos são eleitos anualmente em
assembleia geral ordinária, no início de cada ano lectivo, podendo ser
reeleitos.

2 — O mandato de qualquer membro dos órgãos sociais não cessa
(excepto a seu pedido) pelo facto de o seu educando ser transferido
para outro estabelecimento de ensino.

3 — Nenhum cargo dos órgãos sociais da Associação será remune-
rado.

ARTIGO 12.º

1 — A competência e forma de funcionamento dos órgãos sociais
são as prescritas nas disposições legais aplicáveis.

2 — A forma de convocatória das Assembleias gerais e restantes
órgãos sociais e a definição do quórum necessário ao seu funciona-
mento pleno, serão regulamentadas na primeira assembleia geral da
Associação.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e dois
secretários competindo-lhe convocar e dirigir as reuniões da assem-
bleia geral e redigir as respectivas actas.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, em sessão ordi-
nária, uma vez no início de cada ano lectivo e tantas vezes quantas
ficar determinado nessa reunião para o bom funcionamento da Asso-
ciação nesse ano lectivo.

2 — A assembleia geral reunirá extraordinariamente quando con-
vocada pelo presidente da mesa geral, a pedido da direcção ou do
conselho fiscal, ou a requerimento de pelo menos 10 % dos associa-
dos.

3 — Cada associado efectivo tem direito a um voto, qualquer que
seja o número de filhos ou educandos que tenha a seu cargo.

ARTIGO 15.º

1 — A direcção é composta por cinco associados, um dos quais será
o presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um
vogal.

2 — A assembleia geral pode eleger um ou mais membros suplen-
tes para a direcção se assim o entender.

ARTIGO 16.º

O conselho fiscal é composto por três associados, um presidente e
dois secretários, competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e
financeiros da direcção, verificar as contas, relatórios e dar parecer
sobre actos que impliquem aumento das despesas ou diminuição das
receitas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

A direcção, autorizada pela assembleia geral e com parecer favorá-
vel do conselho fiscal, poderá contratar pessoal necessário aos objec-
tivos da Associação, nas condições que forem acordadas.

ARTIGO 18.º

A Associação fica obrigada a abrir conta numa instituição de cré-
dito, em nome da mesma, com intervenção do presidente da direc-
ção, vice-presidente e do tesoureiro, obrigando sempre a duas assina-
turas, sendo uma delas a do tesoureiro.

ARTIGO 19.º

A Associação, sob proposta da direcção, ratificada pela assembleia
geral, poderá federar-se com outras associações congéneres, sem per-
da, porém da sua independência de princípios e objectivos.

ARTIGO 20.º

A Associação só será dissolvida por decisão dos seus associados
reunidos em assembleia geral, e nesse caso os seus bens reverterão
para a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Vilarelho.

ARTIGO 21.º

Casos omissos nestes estatutos, não previstos na lei, serão sujeitos
a deliberação da assembleia geral ou, caso se venha a mostrar neces-
sário, serão objecto de um regulamento interno da Associação.

Conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000186520
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA

E ESCOLA EB 1 DA CONCEIÇÃO DE FARO

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Jardim-de-Infância e da Escola EB 1 da Conceição de Faro, adiante
designada por Associação, congrega e representa pais e encarregados
de Educação cujo os filhos ou educandos estejam matriculados neste
Jardim-de-Infância ou nesta Escola.

ARTIGO 2.º

A Associação é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omis-
sos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A Associação tem a sua sede social na Escola EB 1 da Conceição
de Faro, na freguesia da Conceição de Faro, concelho de Faro.

ARTIGO 4.º

A Associação exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

1 — Associação tem como objectivos essenciais:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

e encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.

d) Cooperar com o Jardim-de-Infância e com a Escola nos assun-
tos de interesse comum.

ARTIGO 6.º

1 — Compete à Associação:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à escola e à educação e cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo na área

escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;
d) Romover o estabelecimento de relações com outras associações

similares ou suas estruturas representativas, visando a representação
dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da Associação os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados no Jardim-de-Infância e Escola EB 1 da
Conceição de Faro que voluntariamente se inscrevam na Associação.

ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais e em todas as actividades da

Associação;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da Associação;
c) Utilizar os serviços da Associação para a resolução dos proble-

mas relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido
no artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da Associação.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da Associação;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de es-

tar matriculados na Escola;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, o conselho
executivo e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, o conselho executivo e
o conselho fiscal são eleitos anualmente, por sufrágio directo e secre-
to pelos associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

1 — A mesa geral é constituída por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário.

2 — O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo vice-
-presidente e este pelo segundo.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro
período de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório
anual de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

2 — A Assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por ini-
ciativa do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho
fiscal ou por petição subscrita por, pelo menos, 20 associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associa-
dos, indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estive-
rem presentes, pelo menos, mais de metade dos associados, funcio-
nando meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

ARTIGO 18.º

Compete à assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da jóia e da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da Associação em federações e ou

confederações de associações similares;
f) Dissolver a Associação;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.
ARTIGO 19.º

A Associação será gerida por um conselho executivo constituído por
cinco associados: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um
secretário e um vogal.

ARTIGO 20.º

O conselho executivo reunirá mensalmente e sempre que o presi-
dente ou a maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho executivo:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a Associação;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da Associação;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
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e) Representar a Associação;
f) Propor à assembleia geral o montante das jóia e quota a fixar

para o ano seguinte;
g) Admitir e exonerar os associados.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direc-

ção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da Associação:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A Associação só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou do tesou-
reiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da Associação serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da as-
sociação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfeito
o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assem-
bleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da Associação principia em 1 de Outubro e termina
em 30 de Setembro.

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração.

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela Associação e a
primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma
comissão instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

Conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000186521

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE IGREJA — LAMA

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins da Associação

ARTIGO 1.º

1 — A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
de Igreja — Lama, a seguir designada por APEE EB1/JI Lama é uma

instituição sem fins lucrativos, que se regerá pelos presentes estatu-
tos, sendo os casos omissos resolvidos em Assembleias gerais e de
acordo com a lei vigente para as associações.

2 — A APEE EB 1/JI Lama não se subordinará a qualquer ideolo-
gia política ou religiosa e exercerá a sua actividade com plena inde-
pendência em relação a quaisquer organizações oficiais ou privadas,
mas fomentando sempre a colaboração efectiva entre os vários in-
tervenientes no processo educativo.

3 — A Associação durará por tempo indeterminado e tem a sua
sede no edifício da Escola, sita na Rua do Padre Jacinto Marques,
freguesia de Lama, concelho de Santo Tirso.

ARTIGO 2.º

1 — A Associação de Pais e Encarregados de Educação tem por
objectivo principal difundir a actividade escolar e associativa, assim
como desenvolver, promover e cooperar em todas as acções condu-
centes ao bom funcionamento da Escola, no sentido de se obter a
melhor resolução dos problemas relacionados com a instrução, a edu-
cação integral dos educandos, a criação e a manutenção de instala-
ções condignas, bem como a participação na organização de activida-
des de tempos livres.

2 — Para concretizar os objectivos previstos no número anterior,
a Associação propõe-se:

a) Colaborar com a Escola na apreciação das questões disciplinares
e pedagógicas, de acordo com a legislação em vigor;

b) Manter os pais e encarregados de educação informados sobre a
vida escolar;

c) Promover contactos com outras Associações congéneres, no
sentido de integrar a sua acção num contexto o mais amplo pos-
sível;

d) Promover a detecção e o estudo de problemas que afectem a
comunidade escolar, através de reuniões, inquéritos, conferências,
exposições, ou a criação de grupos de trabalho específicos para esse
efeito;

e) Colaborar por todos os meios ao seu alcance, quer na integração
efectiva na Escola, quer no meio social em que estão inseridos os
alunos e os seus familiares;

f) Promover, dentro do seu âmbito, actividades culturais, recreati-
vas ou desportivas, para os alunos, tanto no período de aulas como
no de férias;

g) Recorrer a entidades consideradas necessárias, para suporte e
melhoria da sua acção, especialmente nas áreas da saúde, da preven-
ção e da segurança.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 3.º

São membros da Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da EB 1/JI Igreja, Lama que nela se inscrevam.

2 — Quando o pai, mãe ou encarregado de educação se houverem
inscrito como associados, podem fazer-se representar em conjunto,
mas apenas um deles terá direito a voto, independentemente do nú-
mero de filhos que frequente a Escola.

3 — Perdem a qualidade de associados:
a) Quando o filho ou educando deixar de frequentar a Escola;
b) A pedido do associado, quando solicitado por escrito expressa-

mente dirigido à direcção da Associação;
c) Quando tenham deixado de pagar pontualmente as suas quotas;
d) Quando tenham infringido as regras estatutárias ou legais e po-

nham em causa o bom-nome da Associação.

ARTIGO 4.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais, ou outras reuniões, para as quais

sejam convocados;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da Associação;
c) Serem informados das actividades da Associação, podendo soli-

citar à direcção esclarecimentos sempre que o entendam;
d) Utilizar os serviços da Associação nos assuntos relativos à vida

escolar dos seus filhos ou educandos;
e) Propor à direcção iniciativas que considerem úteis para a pros-

secução dos objectivos da Associação;
f) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos estatutários, sempre que julguem ter havido incumprimentos
legais e desde que o solicitem ao presidente da mesa pelo menos um
terço dos associados no pleno gozo dos seus direitos;

g) Receber as publicações emitidas pela Associação.
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ARTIGO 5.º

São deveres dos associados:
a) Comparecer às reuniões da Associação, para as quais tenham

sido convidados;
b) Pagar pontualmente as suas quotas;
c) Observar todas as disposições legais e estatutárias, bem como as

deliberações dos órgãos sociais;
d) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir, na medida

das suas possibilidades, para a concretização dos seus objectivos;
e) Exercer com zelo e dedicação os cargos para que forem eleitos

ou designados.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 — São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

2 — Os órgãos sociais serão eleitos anualmente, no início de cada
ano lectivo, em assembleia geral convocada expressamente para o
efeito e após a elaboração das respectivas listas concorrentes e entre-
gues ao presidente da mesa em exercício até ao início do acto eleito-
ral.

3 — O mandato inicia-se após a tomada de posse , a qual deverá
ocorrer logo que possível e num prazo nunca superiora oito dias, após
as eleições.

4 — O exercício dos cargos é gratuito, podendo, no entanto, justi-
ficar-se o pagamento de despesas dele derivadas.

5 — Os órgãos sociais são convocados pelos respectivos presiden-
tes e só podem deliberar com a presença da sua maioria, tendo o
presidente o direito ao voto de qualidade, se necessário. As delibera-
ções para a aprovação ou alterações dos Estatutos exigem o voto
favorável de, pelo menos, três quartos dos associados presentes. As
deliberações sobre a dissolução da Associação só serão válidas se ob-
tiverem o voto favorável de, pelo menos, três quartos de todos os
seus associados.

6 — Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre elaboradas as
respectivas actas, obrigatoriamente assinadas por todos os seus mem-
bros presentes, com excepção das de assembleias gerais que apenas o
serão pelos elementos da mesa, mas ficando em anexo a respectiva
lista de presenças.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os associados, no
pleno gozo dos seus direitos.

2 — A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, constituída
por um presidente, um primeiro-secretário e um segundo-secretário.

3 — Na ausência ou impedimento de qualquer um dos membros da
respectiva mesa, competirá a esta fazer eleger os substitutos de entre
os associados presentes, os quais cessarão as suas funções, após o ter-
mo da sessão.

4 — A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias duas vezes
por ano, uma no início de cada ano lectivo, para eleição dos órgãos
sociais, discussão e aprovação do relatório e contas de gerência do
plano de actividades e orçamento e, bem assim dos pareceres do con-
celho fiscal, outra no final de cada ano lectivo, para análise dos ob-
jectivos programados.

5 — A assembleia geral reunirá ainda em sessões extraordinárias,
sempre que convocados para o efeito, nos termos estatutários.

6 — As assembleias gerais serão convocadas pelo respectivo presi-
dente da mesa, ou seu substituto, por sua iniciativa, por solicitação da
direcção ou do concelho fiscal, ou ainda por um terço dos associados
nos termos da alínea f) do artigo 4.º destes estatutos.

7 — As convocatórias devem ser remetidas por via postal aos as-
sociados no pleno gozo dos seus direitos com pelo menos oito dias de
antecedência, indicando o local, o dia, a hora e a ordem de trabalhos.

8 — Caso à hora marcada não estejam presentes mais de metade
dos associados, no pleno gozo dos seus direitos, as assembleias gerais
reunirão meia hora depois com qualquer número de presenças se, se
tratar de uma sessão extraordinária, requerida nos termos da alínea f)
do artigo 4.º, ela só poderá funcionar, se estiverem presentes pelo
menos 75 % dos associados que a solicitaram.

9 — A assembleia geral compete deliberar sobre todos os assuntos
inseridos nas ordens de trabalho e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da Associação;
b) Eleger ou destituir os órgãos sociais;
c) Fixar o valor anual mínimo das quotas a pagar pelos associados;

d) Apreciar e votar os relatórios e contas de gerência, os planos de
actividade e orçamentos e, bem assim, os pareceres do conselho fis-
cal;

e) Aprovar as alterações dos estatutos da Associação;
f) Deliberar sobre a dissolução da Associação.
10 — As deliberações das assembleias gerais são soberanas, desde

que tenham sido convocadas e votadas nos termos legais e estatutá-
rios.

ARTIGO 8.º

A direcção

1 — A direcção é constituída por um presidente, um vice-presi-
dente, que exercerá as funções de secretário, uma secretária, um te-
soureiro e um vogal. Poderá ainda haver um número de suplentes,
nunca superior ao de efectivos, que passarão a exercer funções, à
medida que se derem vagas neste órgão.

2 — A direcção reunirá sempre que o julgue necessário e, obrigato-
riamente, uma vez por mês.

3 — Compete à direcção gerir a associação, representá-la e, no-
meadamente:

a) Dirigir e orientar todas as actividades da Associação em confor-
midade com os estatutos, disposições legais em vigor e deliberações
das assembleias gerais;

b) Elaborar anualmente o plano de actividades, o orçamento, o
relatório e contas de gerência, a fim de serem submetidos aos parece-
res do conselho fiscal e discussão e aprovação em assembleia geral;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços consi-
derados necessários, bem como a escrituração dos livros nos termos
legais;

d) Admitir novos associados, ou exonerá-los, segundo as disposi-
ções estatutárias;

e) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convoca-
ção das respectivas sessões;

f) Nomear, no início de cada ano lectivo, os seus representantes
nos órgãos de gestão da Escola.

4 — Para obrigar a Associação são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois membros da direcção, sendo uma delas a do presidente,
ou do vice-presidente. Nas operações financeiras, é obrigatória a as-
sinatura do tesoureiro.

ARTIGO 9.º

O conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é constituído por um presidente, um 1.º vo-
gal e um 2.º Vogal. Poderá ainda haver um número de suplentes, nun-
ca superior ao de efectivos, que passarão a exercer funções, à medida
que se derem vagas neste órgão.

2 — O conselho fiscal reunirá sempre que julgue necessário e, obri-
gatoriamente, duas vezes por ano.

3 — Compete ao conselho fiscal zelar pelo cumprimento da lei,
dos estatutos, das deliberações das assembleias gerais e dar pareceres
sobre o relatório e contas de gerência, plano de actividades e orça-
mento, apresentados pela direcção e que serão submetidos à discussão
e à aprovação, pelos associados, em Assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 10.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI/JI de Igreja,
Lama deve aderir às federações concelhia e distrital e ainda à Confe-
deração Nacional das Associações de Pais, contribuindo dessa forma
para uma melhor defesa dos direitos dos pais e encarregados de edu-
cação, quanto à educação e formação dos seus filhos e educandos.

ARTIGO 11.º

São receitas da Associação:
a) O produto das quotizações dos seus associados;
b) Donativos, subvenções, doações, que eventualmente lhe sejam

atribuídos;
c) Outras.

ARTIGO 12.º

Em caso de dissolução da Associação, será eleita em assembleia geral
uma comissão liquidatária que cessará funções, após o cumprimento das
decisões, que lhe forem atribuídas e nos termos da legislação em vigor.

Conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000186523
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
(APEE) DA ESCOLA E. B. DOS 2.º E 3.º CICLOS PADRE
ANTÓNIO MORAIS DA FONSECA — MURTOSA.

Alteração aos estatutos

O artigo 1.º dos Estatutos da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Padre António Morais da
Fonseca — Murtosa, cuja denominação correcta é Associação de Pais
e Encarregados de Educação (A. P. E. E.) da Escola E. B. 2.º e 3.º
Ciclos Padre António Morais da Fonseca — Murtosa, passa a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A associação denominar-se-á Associação de Pais e Encarregados
de Educação (A. P. E. E.) da Escola E. B. 2.º e 3.º Ciclos Padre António
Morais da Fonseca — Murtosa, tem a sua sede na própria escola e
durará por tempo indeterminado.

Conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000186524

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA EB1/JI
DOS CASTELOS — PORTO

Acta n.º 2, de 2005

Ao 27.º dia do mês de Junho de 2005, pelas 21 horas e 30 minu-
tos, teve lugar na Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância
dos Castelos, sita na Rua do Castelo de Guimarães, 218, freguesia de
Ramalde, no Porto, a assembleia geral extraordinária da Associação
de Pais desta Escola, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Votação das alterações aos estatutos da Associação;
2) Informações sobre assuntos de interesse geral. Não se encon-

trando presentes o mínimo (metade) de associados necessário para a
realização desta reunião, nos termos da lei, a referida reunião teve
início trinta minutos depois, às 22 horas, com a presença de 13 asso-
ciados.

Presidiu à reunião o Sr. Carlos Rico tendo como secretários a
Sr.ª Margarida Ferreira e a Sr.ª Ibraíma Ferreira.

Ponto 1 — Foi apresentado aos associados presentes a nova pro-
posta de redacção dos estatutos tendo sido votados individualmente
todos os artigos alterados (artigo 7.º, 8.º, 14.º, 17.º, 21.º, 23.º, 24.º,
25.º, 28.º e 34.º). Na votação, todos os artigos foram aprovados por
unanimidade com a excepção do artigo 24.º, que foi aprovado com
12 votos a favor e 1 abstenção.

A nova redacção dos estatutos passa a ser a seguinte:

Estatutos da Associação de Pais e Amigos da Escola
Básica/Jardim-de-Infância dos Castelos — Porto

(aprovados em assembleia geral de 27 de Junho de 2005)

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Atendendo à natural evolução do sistema educativo que não só
estimula a criação de novas fórmulas de gestão com partilha interes-
colar dos recursos disponíveis, como a participação dos pais e encar-
regados de educação nos projectos daí decorrentes, é criada a Associ-
ação de Pais e Amigos da Escola Básica/Jardim de Infância dos
Castelos — Porto, adiante designada por Associação que se rege pe-
los presentes estatutos elaborados de acordo com o normativo do
Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, actualizado pelo Decre-
to-Lei n.º 80/99, de 16 de Março.

ARTIGO 2.º

A Associação terá duração ilimitada e tem a sua sede na Rua do
Castelo de Guimarães, 218, 4250-108 Porto.

ARTIGO 3.º

A Associação não tem fins lucrativos, é uma associação voluntária
e é independente do Estado, de credos religiosos, de partidos políticos
e de quaisquer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por objecto:
a) Defender o direito e facilitar o exercício do dever dos pais e

encarregados de educação no acompanhamento do projecto escolar
dos educandos, seja este específico da Escola ou integrado em projec-
tos conjuntos com outras escolas ou instituições;

b) Contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a parti-
cipação dos pais e encarregados de educação no enriquecimento da
actividade escolar e associativa;

c) Contribuir para o desenvolvimento e promoção de todas as ac-
ções de carácter pedagógico, cultural e social conducentes ao bom
funcionamento das escolas, no sentido de obter a resolução de pro-
blemas relacionados com a educação integral dos educandos bem como
das condições globais de higiene e segurança dos edifícios e áreas en-
volventes.

ARTIGO 5.º

Atendendo ao objecto da Associação e exclusivamente para os
efeitos decorrentes da sua actividade, aos encarregados de educação é
atribuído o estatuto equivalente ao dos pais pelo que esta designação,
adiante, engloba ambos.

ARTIGO 6.º

Para a prossecução dos seus objectivos, a Associação poderá:
a) Realizar acções de formação/informação sobre assuntos que in-

teressem à educação;
b) Organizar ou participar em actividades extra-escolares de apoio

ao projecto educativo ou que promovam novos sentidos de educação,
Induzindo valores sociais que tenham em conta a participação, moti-
vação e cidadania.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 7.º

Haverá dois tipos de sócios: efectivos e não efectivos:
a) Serão sócios efectivos os pais e encarregados de educação dos

alunos que estejam inscritos na Escola;
b) Serão sócios não efectivos os amigos da Escola que, de alguma

forma, estejam ligados ao sistema educativo ou à comunidade e os
pais de educandos que tenham frequentado a Escola.

ARTIGO 8.º

São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para quaisquer cargos da Associação;
b) Participar em todos os actos da vida da Associação;
c) Requerer, por escrito, a convocação de assembleia geral extra-

ordinária, nos termos do artigo 15.º

ARTIGO 9.º

São deveres dos sócios:
a) Cumprir os estatutos;
b) Contribuir para o desenvolvimento e realização dos fins da

Associação;
c) Zelar pelo bom nome e imagem da Associação;
d) Pagar a quota que vier a ser fixada em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de sócios:
a) Os sócios que requeiram, por escrito, a desvinculação;
b) Os que não cumpram as obrigações estatutárias;
c) Temporariamente, por suspensão, os que não satisfaçam a quo-

tização estabelecida nos termos do artigo 9.º, alínea d).

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno gozo
dos seus direitos.
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ARTIGO 13.º

A assembleia geral será dirigida pela respectiva mesa, constituída
por um presidente e dois secretários.

§ único. Na falta ou impedimento dos membros da mesa, a assem-
bleia geral será presidida e secretariada por três associados eleitos pela
própria assembleia.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente até 31 de Outubro para
apreciação do relatório e contas da direcção cessante e para con-

vocação da assembleia geral eleitoral.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido da direc-
ção, do conselho fiscal ou de, pelo menos, a quarta parte dos sócios
que a deverão requerer, por escrito, indicando os assuntos a tratar.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa geral
através de circulares a enviar aos sócios e de avisos a afixar na escola
com, pelo menos, oito dias de antecedência.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral destinada à eleição da respectiva mesa, da direc-
ção e do conselho fiscal será convocada com, pelo menos, 14 dias de
antecedência.

ARTIGO 18.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral desde que, à
hora marcada, esteja presente um mínimo de metade dos sócios ou,
trinta minutos depois, com qualquer número.

ARTIGO 19.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por:
a) Maioria absoluta dos presentes;
b) Maioria de três quartos dos sócios presentes nos casos de alte-

ração dos estatutos;
c) Maioria de três quartos do número total de sócios no caso de

dissolução da Associação;
d) A deliberação sobre a dissolução da Associação poderá ser to-

mada pela maioria de três quartos dos sócios presentes em assembleia
geral se não for possível obter a maioria prevista na alínea c) deste
artigo após três assembleias gerais para o efeito reunidas.

ARTIGO 20.º

À assembleia geral compete:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar o exercício da direcção e do conselho fiscal;
c) Deliberar sobre os estatutos, demais regulamentos internos e a

dissolução da Associação;
d) Fixar o valor da quota mínima anual, mediante proposta da di-

recção;
e) Deliberar sobre os assuntos que, no âmbito do artigo 15.º lhe

sejam submetidos e todos os outros que, por força da lei ou disposição
estatutária lhe incumbam.

ARTIGO 21.º

A direcção é o órgão executivo e é constituída por um número
ímpar de membros, num número mínimo de cinco, e é composta por
um presidente, dois vice-presidentes, um secretário e um tesoureiro.

ARTIGO 22.º

À direcção compete:
a) Dirigir e coordenar a vida da Associação de acordo com os es-

tatutos e as deliberações da assembleia geral;
b) Elaborar o orçamento e programa anual das actividades da As-

sociação assim como os regulamentos internos considerados necessá-
rios à actividade da Associação, nomeadamente o eleitoral;

c) Elaborar o relatório e contas da Associação;
d) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da

Associação;
e) Requerer a convocação das assembleias gerais;
f) Aceitar, conforme disposto no artigo 100, a demissão dos asso-

ciados que a requeiram bem como propor à assembleia geral a demis-
são e exclusão de sócios;

g) Representar a Associação em juízo e fora dele.

ARTIGO 23.º

A Associação só se obriga pela assinatura conjunta do presidente
da direcção e de outro membro deste órgão social, com excepção para
as questões de natureza financeira.

ARTIGO 24.º

A Associação só se obriga, em questões de natureza financeira, pela
assinatura conjunta de:

a) Tesoureiro e de outro membro da direcção para valores inferi-
ores a três salários mínimos nacionais em vigor;

b) Tesoureiro e de dois outros membros da direcção para valores
iguais ou superiores a três salários mínimos nacionais em vigor.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal é constituído por três membros eleitos em as-
sembleia geral: um presidente, um secretário e um relator.

ARTIGO 26.º

O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez por trimestre.

ARTIGO 27.º

O conselho fiscal só pode deliberar com a maioria dos seus mem-
bros e as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos mem-
bros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 28.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Verificar se os livros e documentos da contabilidade se encon-

tram regularmente escriturados e organizados;
b) Verificar a situação da caixa e das existências de quaisquer bens

pertencentes à Associação;
c) Dar parecer sobre o relatório e contas da direcção, referentes ao

ano lectivo findo e elaborar o parecer sobre a proposta de orçamento
para o ano seguinte, a apresentar pela direcção com, pelo menos,
15 dias de antecedência sobre a data marcada para a realização da
assembleia geral;

d) Solicitar a convocação de assembleia geral extraordinária, quan-
do julgar conveniente.

CAPÍTULO IV

Das receitas

ARTIGO 29.º

As receitas da Associação são constituídas pelo produto das quoti-
zações, subsídios, donativos ou quaisquer outros rendimentos eventu-
ais, desde que se destinem a ser utilizados na prossecução dos objecti-
vos da Associação.

CAPÍTULO V

Da dissolução

ARTIGO 30.º

A Associação dissolve-se nos casos previstos na lei e por delibera-
ção da assembleia geral, conforme alínea c) do artigo 20.º dos presen-
tes estatutos.

ARTIGO 31.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino que
a assembleia geral fixar, o qual será, obrigatoriamente de interesse
social.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os cargos dos órgãos sociais terão duração anual sendo o seu exer-
cício gratuito.

ARTIGO 33.º

A Associação poderá colaborar com entidades públicas ou privadas
ou filiar-se, por proposta da direcção em organizações cuja actividade
possa contribuir para o desenvolvimento de projectos educativos ou
para o são desenvolvimento da comunidade escolar.
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ARTIGO 34.º

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pelas
disposições aplicáveis da lei geral e pelos regulamentos internos.

Ponto 2 — Não foram colocadas questões aos membros dos ór-
gãos sociais por parte da assembleia.

Os trabalhos foram dados como encerrados pelas 23 horas e 10
minutos.

Da presente reunião foi lavrada a presente acta que, depois de lida
e aprovada, vai ser assinada pelos membros da mesa da assembleia
geral.

O Presidente, (Assinatura ilegível.) — Os Secretários: (Assinaturas
ilegíveis.)

Conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000186525
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4. Empresas — Registo comercial

LISBOA
LISBOA — 1.A SECÇÃO

A. JUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 066, identificação de pessoa colectiva n.º 500499004; data
da inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2010475771

ANTÓNIO & AUGUSTO MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 223; identificação de pessoa colectiva n.º 500767149; data
da inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2010524594

ALTAFEL PROJE — CONSULTADORIA
PARA OS NEGÓCIOS E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 208; identificação de pessoa colectiva n.º 503497770; data
da inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2006354256

DIMOFEL — SOCIEDADE DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 712; identificação de pessoa colectiva n.º 500085749; data
da inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2011217830

A. RODRIGUES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 090; identificação de pessoa colectiva n.º 500542040; data
da inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2011217849

ACRA — ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO,
RECONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

DE PRÉDIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 770; identificação de pessoa colectiva n.º 500305463; data
da inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2011106478

AUDITIV II — ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9468; identificação de pessoa colectiva n.º 505052628; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2010217853

BY DESIGN — SERVIÇOS DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9703; identificação de pessoa colectiva n.º 505242850; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2004862408

AMADOR FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1702; identificação de pessoa colectiva n.º 501213627; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2010524535

BABER — INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9667; identificação de pessoa colectiva n.º 505290090; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2011106427
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ANINA — INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,
S.  G.  P.  S. ,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9664; identificação de pessoa colectiva n.º 505275180; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2011106419

ARTLUSA — DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9941; identificação de pessoa colectiva n.º 505404834; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2009404203

APOGEU — PRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO
DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6978; identificação de pessoa colectiva n.º 503976547; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2002519986

DOMINGOS, BERNARDINO & VALADAS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8383; identificação de pessoa colectiva n.º 504532219; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2011106516

LISBOA — 2.A SECÇÃO

NETEFEITO — TECNOLOGIAS INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 224/000607; identificação de pessoa colectiva
n.º 504913867; número e data da inscrição: 05/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009916425

FERIBESA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 855/010104, identificação de pessoa colectiva
n.º 505269759; número e data da inscrição: 06/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009244397

FLORISTA CARVÉRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 349/010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505572753; número e data da inscrição: 05/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2007511304

FARMÁCIA TAGUS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 511/010801; identificação de pessoa colectiva
n.º 505537842; número e data da inscrição: 08/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2006522302

FARMÁCIA SÃO MAMEDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 522/010803; identificação de pessoa colectiva
n.º 505495600; número e data da inscrição: 05/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2010340400

LUFERMACO — MATÉRIAS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 818/011116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505872846; número e data da inscrição: 05/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2010557948

HORA ZERO — COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 904/011211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505902443; número e data da inscrição: 05/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2011182727
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IMOSUCAS — SOCIEDADE GESTORA DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 291/030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506551237;
número e data da inscrição: 03/050623.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2003498435

LUÍSA REIMÃO PINTO — ARQUITECTURA
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 270/040517; identificação de pessoa colectiva n.º 506953882;
número e data da inscrição: 02/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2011216389

J. SOUSA PINTO — ENGENHARIA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 192/040420; identificação de pessoa colectiva n.º 504813900;
número e data da inscrição: 05/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2004899921

NEGRÃO & COELHO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 872/031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506780244;
número e data da inscrição: 03/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009912195

KONECTA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 948/021227; identificação de pessoa colectiva n.º 506243478;
número e data da inscrição: 03/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009912128

GINECHIADO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9567/991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504857576;
data da inscrição: 950624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2008410897

GAIOTEJO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 139/030224; identificação de pessoa colectiva n.º 504720481;
número e data da inscrição: 11/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2011216044

HUANG & ZHENG — CUTELARIAS, BIJUTERIAS
E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 554/030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506314189;
número e data da inscrição: 03/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2002504229

LUÍS SANCHEZ CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 737/031024; identificação de pessoa colectiva n.º 506742113;
número e data da inscrição: 03/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2010838491

HIBRIAGROS — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
PARA A AGRICULTURA E INDÚSTRIA, SOCIEDADE

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 979/030108; identificação de pessoa colectiva n.º 506311996;
número e data da inscrição: 02/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2007511266

FARMÁCIA DO CRUZEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 091/020208; identificação de pessoa colectiva n.º 504804855;
número e data da inscrição: 06/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2006383647
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NETO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 183/020313; identificação de pessoa colectiva n.º 502737590;
número e data da inscrição: 18/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009849183

GALEÃO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 993/020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505948133;
número e data da inscrição: 04/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009849213

IMPÉRIO BONANÇA — COMPANHIA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1609/900917, identificação de pessoa colectiva n.º 500069468;
número e data da inscrição: 65/050607.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2007299763

F. PEREIRA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 859/340124; identificação de pessoa colectiva n.º 500103755;
número e data da inscrição: 11/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2007511274

IMOCHARME — SOCIEDADE DE REQUALIFICAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 206/040422; identificação de pessoa colectiva n.º 506822494;
número e data da inscrição: 02/050624.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2007511282

LUSATIL — SOCIEDADE CIVIL GESTORA
DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 089/720221; identificação de pessoa colectiva n.º 500170932;
número e data da inscrição: 09/050624.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009916549

GAMAIMÓVEIS — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 204/861027; identificação de pessoa colectiva n.º 501738630;
número e data da inscrição: 13/050624.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2010501071

IMC — INVESTIMENTOS, MÉDIA E CONTEÚDOS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 804/021107, identificação de pessoa colectiva n.º 504289941;
número e data da inscrição: 12/050624.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2011140528

NORMÁTICA — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E ORGANIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3568/921209; identificação de pessoa colectiva n.º 501782230;
número e data da inscrição: 19/050627.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009913477

NOGUEIRA DA ROCHA & FILHOS
AGRO-TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7131/970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503875040;
número e data da inscrição: 10/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2011105803

GENTIL TRAÇA — ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 002/030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506126722;
número e data da inscrição: 04/050624.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2007543370

FISPLAN — ASSESSORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 726/021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506299902;
número e data da inscrição: 03/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009912217

GASTROESA — SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 337/020508; identificação de pessoa colectiva n.º 506049400;
número e data da inscrição: 03/050624.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2008189732

FERNANDO BARRAL & JOSÉ BARRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 159/600809; identificação de pessoa colectiva n.º 500725764;
número e data da inscrição: 19/050624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2010557956

FIDALGO FUERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 228/600819; identificação de pessoa colectiva n.º 500489408;
número e data da inscrição: 17/050624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2002416249

FLORESTA DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 866/601116; identificação de pessoa colectiva n.º 500489386;
número e data da inscrição: 15/050624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2004308354

J. MANUEL MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 943/620628; identificação de pessoa colectiva n.º 500145695;
número e data da inscrição: 153/050624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009191773

FLOORAGEST IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4892/940715; identificação de pessoa colectiva n.º 503243027;
número e data da inscrição: 24/20050926.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010489934

ISENBOURG — S. G. P. S.,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 969/310101, identificação de pessoa colectiva n.º 511142803;
número e data da inscrição: 20/20050926.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010489950

FELICIANO & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 073/650813; identificação de pessoa colectiva n.º 500110492;
número e data da inscrição: 15/050624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009849264

J. J. ESTEVES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 572/700910; identificação de pessoa colectiva n.º 500556237;
número e data da inscrição: 12/050624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2006525220

GAIO ACTIVIDADE HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 595/700918; identificação de pessoa colectiva n.º 500902127;
número e data da inscrição: 22/050624.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2007492504

J. ALVES MENDES, VITRAIS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 850/890831; identificação de pessoa colectiva n.º 500747946;
número e data da inscrição: 09/050624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2008480186

JOSÉ CORREIA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2993/830309; identificação de pessoa colectiva n.º 501363114;
número e data da inscrição: 10/050621.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2008480267

NASCIMENTO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 395/700710; identificação de pessoa colectiva n.º 500200491;
número e data da inscrição: 12/050624.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2011216370

LISBOA — 3.A SECÇÃO

SANCHES & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 281, identificação de pessoa colectiva n.º 502089040; número
e data da entrada: 12 767/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010631803

SEABRA, PEIXOTO & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 523; identificação de pessoa colectiva n.º 500660166; nú-
mero e data da entrada: 12 768/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2011190789

TELEMARIAS — SERVIÇOS DOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8969; identificação de pessoa colectiva n.º 504841602; núme-
ro e data da entrada: 12 769/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2011190819

ROSAN & ISMAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06182/950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503491152;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 29 e 30/050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ismael Mahomed Dada, por re-
núncia em 27 de Junho de 2005 e a seguinte designação:

Designação de gerente, em 27 de Junho de 2005, de Omar Ismael
Dadá.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009899202

SEGUROS E PENSÕES GERE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01532/900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502352914;
averbamento n.º 07 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 28/050603.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede em Lisboa, na Avenida de José Malhoa,
lote 1.686, freguesia de Campolide.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010623223

SEM IDADE — APOIO DOMICILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 490; identificação de pessoa colectiva n.º 507010345; nú-
mero e data da entrada: 12 776/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009894650

SERRANHEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 159; identificação de pessoa colectiva n.º 501048014; nú-
mero e data da entrada: 12 733/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2011205425
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TURIGÉTICO — TURISMO CINEGÉTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 145; identificação de pessoa colectiva n.º 502073950; nú-
mero e data da entrada: 12 770/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009894642

S. U. R. L. S. — SERVIÇO ULTRA RÁPIDO DE LIMPEZA
A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 115; identificação de pessoa colectiva n.º 500405174; nú-
mero e data da entrada: 12 714/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009423313

SOARES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 327; identificação de pessoa colectiva n.º 500840091; nú-
mero e data da entrada: 12 717/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009423291

OLAIASLIMPA  —  L AVANDARIA E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2856; identificação de pessoa colectiva n.º 502525045; núme-
ro e data da entrada: 12 718/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007556120

VICENTE & CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4744; identificação de pessoa colectiva n.º 500714282; núme-
ro e data da entrada: 12 719/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009423283

TRIO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03125/920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502688289;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números
e data das apresentações: 22 e 23/050711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Miguel Dias de Sousa, em 8 de
Julho de 2005, por destituição, e a seguinte designação:

Designação de gerente, em 8 de Julho de 2005, de Filipe Luís Di-
mas, residente na Rua de Jorge de Sena, lote 529, 3.º, direito, Bran-
doa, Amadora.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010619099

RIPONE — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03093/830421; identificação de pessoa colectiva n.º 501369813;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 17; número e data da apresen-
tação: 31/050720.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado o
projecto de fusão em 19 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010780663

SABRE PORTUGAL SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05863/950420; identificação de pessoa colectiva n.º 503406201;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 21/050715.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para € 5000, e redenominação do capi-
tal para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quan-
to ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor nominal de quatro
mil setecentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Sabre Interna-
tional, INC; e outra com o valor nominal de duzentos e cinquenta
euros, pertencente à sócia Sabre International Holdings, INC.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009877241

SANCHEZ COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05690/950214; identificação de pessoa colectiva n.º 980105730;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 10/050715.

Certifico que, com relação à representação permanente de socie-
dade estrangeira (sucursal) em epígrafe, foi registado o encerramento
da representação em 26 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009136020

VIAGENS MARSANS LUSITANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03792/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 502214538;
inscrição n.º 34; número e data da apresentação: 19/050708.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 1 045 320,17 para € 1 098 495, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de um milhão e noventa e oito mil quatrocentos
e noventa e cinco euros, integralmente subscrito e realizado e corres-



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 229 — 29 de Novembro de 200525 522-(22)

ponde a duzentas e dezanove mil seiscentas e noventa e nove acções,
com o valor nominal de cinco euros, cada uma.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432169

TCB — GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03762/921006; identificação de pessoa colectiva n.º 503019844;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 07/050705.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do 2.º e 3.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade passa a ter a sua sede na Rua de Ivens, 6, 1.º, A,
freguesia dos Mártires, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no estudo, planificação e realiza-
ção de actividades comerciais e industriais e a gestão de títulos e par-
ticipações próprias e alheias, importação e exportação, criação e
comercialização de artigos de joalharia e ourivesaria.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006690914

REMÉDIO SANTO — PROMOÇÃO, MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04353/930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503004243;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 04 e 05/050705.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Isabel Maria Faria de Carvalho
Castaño, por renúncia em 9 de Junho de 2005, e foi alterada para
sociedade unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Remédio Santo — Promo-
ção, Marketing e Publicidade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Avenida de Duque D’Ávila, 18, 4.º, direito, freguesia de Nossa Senho-
ra de Fátima, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na:
a) Actividades publicitárias, marketing, comunicação audiovisual e

promoção de produtos, serviços, pessoas e vendas;
b) Serviços de agência comercial na área da publicidade e venda de

espectáculos;
c) Produção e promoção de espectáculos;
d) Todos os actos ou operações que couberem em via directa ou

instrumental no âmbito do objecto social definido nas alíneas anteri-
ores.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil ouros, integralmente subscrito e
realizado, correspondendo a uma única quota pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do seu sócio único, bastando
a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618050

SOCIEDADE EXPLORADORA DE RECURSOS
ENERGÉTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01096/891030; identificação de pessoa colectiva n.º 502237694;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 16; inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 32 e 33/050713.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a cessação das funções da gerência, de Justino Manuel Ma-
tias Carlos, por renúncia em 30 de Maio de 2005 e a seguinte desig-
nação:

Designação de gerente, em 20 de Junho de 2005, de João Antunes
Bártolo, residente na Rua do Professor Mira Fernandes, lote 14, 3.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009300262

SILGOLF — EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01146/891023; identificação de pessoa colectiva n.º 502235462;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 12; número e data da apresen-
tação: 09/050711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José António Teixeira de Figuei-
redo, por renúncia em 2 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010619129

RINAVE — QUALIDADE E SEGURANÇA, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01127/891012; identificação de pessoa colectiva n.º 502206772;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 28/050719.

Certifico que, com relação ao agrupamento complementar de em-
presas em epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos
artigos 8.º, 9.º e 13.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

Admissão de novos membros

Compete à assembleia geral, por deliberação que obtenha 75 % dos
membros do agrupamento, a admissão de novas empresas agrupadas,
bem como a parte do capital que ela subscreverá.

ARTIGO 9.º

Exoneração de membros

Qualquer membro do agrupamento pode-se dele exonerar a qual-
quer momento, desde que o comunique à administração e à mesa da
assembleia geral, com a antecedência mínima de um mês.

ARTIGO 13.º

A administração

1 — O agrupamento será administrado pelo conselho de adminis-
tração composto de três a sete membros.
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2 — Os administradores são eleitos pela assembleia geral, compe-
tindo à mesma designar o presidente do conselho de administração.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009876512

SIPROD — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PRODUÇÃO,
A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00072/050714; identificação de pessoa colectiva n.º 507395301;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 17/050714.

Certifico que foi constituído o agrupamento complementar de
empresas em epígrafe, o qual se rege pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.A

Denominação, domicílio e duração

1 — O agrupamento adopta a denominação SIPROD — Sistemas
de Informação e Produção, A. C. E., tem a sua sede na Rua da Mes-
quita, 6, Centro Totta, torre 8-2-A, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, podendo a mesma ser transferida por
deliberação unânime do conselho de administração.

2 — O agrupamento é constituído pelo prazo de 24 meses, conta-
dos do dia 7 de Julho de 2005, podendo ser prorrogado tal prazo por
acordo entre os respectivos membros.

3 — O agrupamento pode constituir formas locais de representa-
ção em qualquer parte do território nacional por deliberação unânime
do conselho de administração.

CLÁUSULA 2.A

Objecto

1 — O agrupamento tem por objecto a prestação a cada uma das
agrupadas, na medida da respectiva solicitação, de serviços de infor-
mática, sistemas de informação e comunicação e telecomunicação, e
de gestão de meios e recursos a esses afectos, que forem entendidos
necessários à realização dos respectivos objectas sociais.

2 — De modo acessório e residual poderá o agrupamento exercer
o seu objecto em benefício de entidades com as quais qualquer das
agrupadas tenha uma relação de domínio ou de grupo ou uma partici-
pação social maioritária.

CLÁUSULA 3.A

Capital e participação

1 — O agrupamento constitui-se sem capital próprio, nele partici-
pando os respectivos membros nas seguintes proporções:

a) Banco Santander Totta, S. A: 49 %;
b) Companhia IBM Portuguesa, S. A.:51 %.
2 — A proporção de participação constante no n.º 1, é a propor-

ção adoptada para participar nos encargos do A. C. E.

CLÁUSULA 4.A

Órgãos do agrupamento

São órgãos do agrupamento a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único ou conselho fiscal.

CLÁUSULA 5.A

Assembleia geral

A assembleia geral é constituída por um representante de cada um
dos membros do agrupamento, devidamente credenciado para o efei-
to, sendo presidente da mesa da assembleia geral uma pessoa singular
indicada pelo agrupado que tiver maior participação no agrupamento.

CLÁUSULA 6.A

Competência e funcionamento da assembleia geral

1 — A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e estes estatutos lhe atribuem competência.

2 — Para além da competência definida legal e estatutariamente, a
assembleia geral só será chamada a deliberar sobre assuntos de gestão
a pedido do conselho de administração.

3 — Cada um dos membros terá voto proporcional à participação
mencionada na cláusula terceira.

4 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por unani-
midade, excepto nos casos em que os presentes estatutos disponham
diversamente.

5 — Sempre que a assembleia geral seja chamada a deliberar, a pedido
do conselho de administração, sobre matérias referidas no n.º 3 da
cláusula 8.º, serão tomadas por maioria simples dos votos.

CLÁUSULA 7.A

Administração

1 — A administração do agrupamento, dispensada de caução e re-
munerada ou não conforme for deliberado pela assembleia geral, será
exercida por três administradores, sendo dois indicados pelo membro
Companhia IBM Portuguesa, S. A. e um pelo Banco Santander
Totta, S. A., eleitos pela assembleia geral, por mandatos de dois anos
civis.

2 — A eleição faz-se por lista apresentada conjuntamente pelos
agrupados para cuja formação cada um se obriga a aceitar a indigita-
ção nos termos do número anterior.

3 — A administração para o biénio 2005-2006 fica designada nes-
tes estatutos, na respectiva cláusula transitória.

CLÁUSULA 8.A

Competência e funcionamento do conselho
de administração

1 — Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos
poderes de gestão, competindo-lhe convocar a assembleia geral, re-
presentar o agrupamento em juízo e fora dele, usando de todos os
poderes bastantes para o efeito necessários.

2 — Com excepção do número seguinte, todas as deliberações do
conselho de administração deverão ser tomadas por unanimidade.

3 — As deliberações que versem, directa ou indirectamente, sobre
matérias de gestão de recursos humanos, conforme definido pelos
membros em regulamento interno serão tomadas por maioria sim-
ples.

4 — O agrupamento obriga-se pela assinatura dos seus três admi-
nistradores ou de um administrador e um mandatário.

5 — Exceptuam-se do disposto no número anterior os actos a se-
guir indicados, em que será suficiente a intervenção de dois adminis-
tradores ou de administrador e um mandatário:

a) Celebração, alteração e revogação de contratos de cedência
ocasional com colaboradores dos membros do agrupamento;

b) Prática de actos que se consubstanciem no exercício de direitos
ou no cumprimento de obrigações, num caso e noutro, emergentes
dos contratos referidos na alínea a) anterior.

6 — O conselho de administração pode constituir mandatários do
agrupamento, nos termos da lei e dos presentes estatutos mediante
instrumento outorgado pelos seus três administradores.

7 — De todas as reuniões serão elaboradas actas.

CLÁUSULA 9.A

Fiscalização

1 — A assembleia geral elegerá, pelo período máximo de dois anos,
renovável, um fiscal único e respectivo suplente para fiscalizar a gestão
e dar parecer sobre as contas do agrupamento.

2 — A fiscalização para o biénio 2005-2006 fica designada nestes
estatutos, na respectiva cláusula transitória.

CLÁUSULA 10.A

Contabilidade

O agrupamento terá a sua contabilidade própria elaborada em moldes
semelhantes aos das sociedades comerciais.

CLÁUSULA 11.A

Comissão de recursos humanos

1 — O agrupamento disporá de uma comissão de recursos huma-
nos ao qual competirá acompanhar e orientar o desenvolvimento das
carreiras dos seus colaboradores.

2 — A comissão de recursos humanos será composta por dois
membros, um designado pelo membro Banco Santander Totta, S. A.
e outro pelo membro Companhia IBM Portuguesa, S. A.

3 — A comissão de recursos humanos reunirá pelo menos semes-
tralmente.
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CLÁUSULA 12.A

Responsabilidade

Os membros respondem solidariamente pelas dívidas do agrupamento,
excepto nos casos em que a responsabilidade solidária seja expressamen-
te afastada no contrato celebrado entre o agrupamento e um credor de-
terminado e aí se indicarem as proporções em que cada um dos membros
as assume.

CLÁUSULA 13.A

Admissão de novos membros

A admissão de novos membros depende de deliberação unânime da
assembleia geral.

CLÁUSULA 14.A

Exoneração e exclusão de membros do agrupamento

1 — Os membros do agrupamento podem exonerar-se livremente
desde que tenham decorrido 10 anos sobre a data da sua admissão, por
meio de carta registada com aviso de recepção a enviar ao conselho
de administração, produzindo a exoneração efeitos no 20 dia posteri-
or à assinatura do aviso de recepção.

2 — A administração dará imediato conhecimento a todos os mem-
bros dos pedidos de exoneração que receba.

3 — Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 134.º do
Decreto-Lei n.º 430/73 de 25 de Agosto, considera-se que qualquer
dos membros deixou de exercer a actividade económica para a qual o
agrupamento serve de complemento a partir do momento em que
entre os respectivos membros deixe de existir a relação contratual
que o justificou.

CLÁUSULA 15.A

Litígios

1 — As divergências que se suscitem sobre a interpretação, valida-
de e execução do presente contrato, que não sejam resolvidas no
âmbito do conselho de administração ou da assembleia geral, serão
obrigatoriamente objecto de uma tentativa de conciliação, a realizar
pelos respectivos presidentes dos conselhos de administração ou
administradores-delegados e membros do conselho de administração
das sociedades membros do agrupamento.

2 — O diferendo será apresentado aos referidos administradores por
qualquer um dos membros do agrupamento, os quais deverão decidir
por unanimidade no prazo de sete dias.

CLÁUSULA 16.A

Organização interna do agrupamento

A organização interna do agrupamento e as relações com e entre
os seus membros poderá reger-se, naquilo que não se encontre previs-
to nos presentes estatutos, por regulamentos internos que, aprovados
em assembleia geral, serão obrigatórios para todos os membros do
agrupamento.

CLÁUSULA 17.A

Lei aplicável

Nos casos omissos, aplica-se a legislação em vigor, nomeadamente
a Lei n.º 4/73, de 4 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de
Agosto.

CLÁUSULA 18.A

Disposição transitória

Para o biénio 2005-2006 ficam designados os seguintes titulares
dos órgãos do agrupamento:

Conselho de administração: presidente — António Paulo Alves
Monteiro Raposo de Lima, casado, natural da freguesia de São José,
concelho de Ponta Delgada, residente na Rua de Pedro Álvares Ca-
bral, Residência Riviera, Edifício Sanremo, lote 41, apartamento 613,
Carcavelos; vogais — Luís Rafael Roca Fernandez, casado, natural de
Espanha, residente na Urbanizacion Molino de la Hoz, C/Gerifalte,
Las Rozas, Madrid; e João Baptista Leite, casado, natural da freguesia
de São Filipe de Benguela, concelho de Benguela, Angola, residente
na Avenida de Miguel Bombarda, 4, 1049-058 Lisboa; fiscalização:
fiscal único: efectivo — PricewaterhouseCoopers & Associados — So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Avenida da
Liberdade, 245, 8.º, A, Lisboa, freguesia de Coração de Jesus, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas n.º 183, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa n.º 11 912, número de identifi-
cação de pessoa colectiva 506628752, representada por Carlos
Alberto Alves Lourenço, revisor oficial de contas n.º 709, casado,
natural de Moçambique, residente na Rua de Alfredo de Sousa, 2, 10.º,
B, 2780 Oeiras, ou por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão,
revisor oficial de contas n.º 902, casada, natural da freguesia de Nossa

Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha, residente na Rua
de Ramalho Ortigão, 35-B, bloco C, 3.º, direito, 2775-268 Parede;
suplente — Jorge Manuel Santos Costa, revisor oficial de contas
n.º 847, casado, natural da freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
concelho de Lisboa, residente na Avenida de Barbosa du Bocage, 3.º,
B, 1050-031 Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009879899

SELGEC — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01961/901219; identificação de pessoa colectiva n.º 502472561;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 10/050627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 31 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217806

SOCIEDADE EXPLORADORA DE RECURSOS
ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01096/891030; identificação de pessoa colectiva n.º 502237694;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 30/050517.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterada
para sociedade unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma Sociedade Exploradora de Recursos
Energéticos, Sociedade Unipessoal, L.da, e rege-se pelo presente con-
trato de sociedade e pela legislação em vigor.

ARTIGO 2.º

Sede social

A sociedade tem a sua sede na Rua de Laura Alves, 4, 3.º, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste no exercício das actividades de instala-
ção, exploração e gestão de centrais de produção e transformação de
energia eléctrica, térmica e de combustíveis, numa perspectiva da
máxima valorização dos recursos energéticos.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 100 000, representado por uma quota no valor nominal de € 5000,
pertencente à única sócia a GENERG — Sociedade Gestora de Parti-
cipações Sociais, S. A.

ARTIGO 5.º

Gerência

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, serão exercidas por um ou mais gerentes, só-
cios ou não, os quais não vencerão qualquer remuneração, salvo deli-
beração social em contrário, tomada em assembleia geral.

1 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contratos e
documentos basta e é suficiente a assinatura de um gerente.

2 — A gerência é, actualmente, exercida pelas seguintes pessoas,
Hélder José de Carvalho Serranho, casado, residente na Rua do Pro-
fessor Amzalak, 6, 6.º, B, em Lisboa; e Justino Manuel de Matias
Carlos, casado, residente na Praceta do Mestre de Avis, 15, na fre-
guesia da Parede, concelho de Cascais.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 229 — 29 de Novembro de 2005 25 522-(25)

3 — Os gerentes não podem, em caso algum, obrigar a sociedade
em actos, contratos e documentos que não digam respeito aos seus
negócios, designadamente fianças, abonações, avais e letras de favor,
sob pena de o infractor responder pelos danos que lhe causar.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009332873

SIQ — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA QUINTA
DAS PEDREIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00536/890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502131128;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 13; número e data da apresen-
tação: 12/050714.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2005:

Período: quadriénio de 2005-2007.
Presidente — António Pais Andorinho Romão, residente na Ala-

meda das Linhas de Torres, 34, 1.º, esquerdo, Lisboa; Maria das Pra-
zeres Pedreira de Avelar Arez Romão, residente com o anterior; e
José António de Arez Romão, residente na Rua de Sampaio e Pina,
28, 5.º, Lisboa; conselho fiscal: presidente — Fernando Vassalo Na-
morado Rosa (revisor oficial de contas); vogais — Aníbal Freitas Lopes
e José Miguel Arriaga Correia Guedes; suplente — Gabriel Mesquita
Gabriel (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009879872

TREM — ALUGUER DE MATERIAL CIRCULANTE, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00043/000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504841149;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 23/050704.

Certifico que, com relação ao agrupamento complementar de em-
presas em epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos
artigos 5.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital

O agrupamento é constituído com o capital de onze milhões, oito-
centos e vinte e três mil cento e oitenta e sete euros e setenta e
quatro cêntimos.

ARTIGO 6.º

Contribuições

1 — Os agrupados contribuem para o agrupamento nas seguintes
proporções:

a) Caixa Geral de Depósitos, S. A. — 49,9950 %;
b) Banco Santander Totta, S. A. — 24,9975 %;
c) Banco Santander de Negócios Portugal, S. A. — 24,9975 %;
d) Metropolitano de Lisboa, E. P. — 0,0090 %;
e) FERCONSULT — Consultoria, Estudos e Projecto de Engenha-

ria de Transportes, S. A. — 0,0010 %.
E nos seguintes valores:
a) Caixa Geral de Depósitos, S. A. — com uma contribuição de cinco

milhões novecentos e onze mil e dois euros e setenta e um cêntimos;
b) Banco Santander Totta, S. A. — com uma contribuição de dois

milhões novecentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e um euros e
trinta e seis cêntimos;

c) BSN — Banco Santander de Negócios Portugal, S. A. — com uma
contribuição de dois milhões novecentos e cinquenta e cinco mil qui-
nhentos e um euros e trinta e cinco cêntimos;

d) Metropolitano de Lisboa, E. P. — com uma contribuição de mil
e sessenta e quatro euros e nove cêntimos;

e) FERCONSULT — Consultoria, Estudos e Projecto de Engenha-
ria de Transportes, S. A. — com uma contribuição de cento e dezoito
euros e vinte e três cêntimos.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009898702

TAYRONA — TÉCNICA E COMÉRCIO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00700/801001; identificação de pessoa colectiva n.º 501079599;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 30/050714.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 12.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

12.º

A sociedade poderá participar no capital de qualquer sociedade ou
agrupamento, nacionais ou estrangeiros, mesmo que tenham objecto
diverso do seu.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009878710

ORTOTÉCNICA — ARTIGOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02720/910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502604913;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 14/050706.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 450 000$ para € 5000,01, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de € 5000,01, acha-se integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais de € 1666,67
cada uma, pertencendo uma a cada sócia Rosa Beatriz Fernandes
Amaral Pais Freire, Maria de Jesus Martins e Alexandrina Magioli
Rodrigues Cação.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618190

OLYMPUS PORTUGAL — OPTO-DIGITAL
TECNOLOGIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06526/960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503581429;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 16; número e data da apresen-
tação: 42/050719.

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

José Ignacio Abia Buenache foi designado presidente do conselho
de administração.

David Galvet Canut foi designado administrador-delegado.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009876610

SOCIEDADE ADMINISTRADORA DA FRACÇÃO A-CEM
DO SIROCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05408/941018; identificação de pessoa colectiva n.º 503295698;
inscrição n.º 80; número e data da apresentação: 34/050711.

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

Designação de gerente de Ângelo Quintas Viegas, Brancanes, Olhão,
em 18 de Abril de 2005.
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Pela inscrição n.º 81, apresentação n.º 35/050711 foi alterado par-
cialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 8.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

1 — A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e sem remuneração, fica a cargo de dois gerentes, sendo ne-
cessária a assinatura conjunta dos dois para obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432193

VIAGENS MARSANS LUSITANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03792/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 502214538;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 31; número e data da apresen-
tação: 36/050701.

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

Deslocação da sede para a Rua de Sousa Martins, 1, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618572

UNITRON — ELECTRÓNICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03552/920714; identificação de pessoa colectiva n.º 502801565;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 28/050714.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria José Rodrigues Espinha
Amaral Picanço, por renúncia, em 30 de Agosto de 2004.

Mais certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 em 14
de Julho de 2005.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006531417

SALPAC — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04971/940324; identificação de pessoa colectiva n.º 503159948;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 18/050711.

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

Designação dos órgãos sociais em 31 de Maio de 2005.
Período: triénio de 2003-2005.
Administrador único — Ava Linda de Carvalho Serradas, Avenida

dos Estados Unidos da América, 70, 7.º, esquerdo, Lisboa.
Fiscal único: efectivo — António Borges & Associados, SROC, Rua

do Professor Fernando da Fonseca, 10-A, escritório 6, Lisboa; suplen-
te — João Carlos Monteiro de Macedo, ROC, Alameda Roentgen, 6,
5.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2008434044

RACOR, SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05060/940511; identificação de pessoa colectiva n.º 503192481;
inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 04/050701.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcial-
mente o contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º, 4.º e 6.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de D. Estefânia, 165, 3.º, em Lisboa, fre-
guesia de São Jorge de Arroios, ficando a gerência desde já autorizada
a transferi-la para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir em território naci-
onal ou estrangeiro agências, filiais, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e consultadoria
nas áreas de transporte, aduaneira, financeira, de contabilidade e infor-
mática; sistemas de gestão empresarial, traduções, apoio administrativo
e de secretariado, projectos de engenharia, representações e comércio
nacional e internacional.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de qua-
tro mil quinhentos e um euros e vinte cêntimos do sócio Pedro de
Sousa Magalhães Ramalho; uma no valor de quatrocentos e noventa
e oito euros e oitenta cêntimos do sócio Diogo Horta Osório de
Magalhães Ramalho.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida por um ou mais gerentes,
dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral

Mais certifico que pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03, apre-
sentação n.º 05/050701, foi registada a cessação das funções da ge-
rência de Fernando José Salema Corte-Real, por renúncia, em 25 de
Junho de 2005.

Pela inscrição n.º 07, apresentação n.º 06/050701, foi designado
gerente Pedro de Sousa Magalhães Ramalho, em 15 de Junho de 2005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006346490

SUGAR — COMPRA, VENDA E EXPLORAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06471/960122; identificação de pessoa colectiva n.º 503660299;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 37/050713.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais em 30 de Maio de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Presidente — José António da Conceição Neto; vogais — Arlindo

Gomes Carvalho e Emília Adelaide Borges Pinheiro.
Fiscal único: efectivo — Fonseca, Barros & Associados, SROC,

Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa; suplente — Ernesto Ferreira
da Silva, ROC, Campo Grande, 152, 6.º, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009879848

SOCIEDADE DE LAVANDARIAS DAS PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07286/970128; identificação de pessoa colectiva n.º 502858648;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 19; números
e data das apresentações: 44 e 45/050705.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Rui Franco de Sousa, por renún-
cia, em 27 de Junho de 2005, e foi alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, e n.º 1 do artigo 5.º, que passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de vinte e quatro mil
novecentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos e corresponde
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à soma de duas quotas iguais de doze mil quatrocentos e sessenta e
nove euros e noventa e cinco cêntimos pertencentes uma a cada um
dos sócios Paulo Jorge Baudoin Cardoso e Dina Maria Faria Ferreira
Cardoso.

ARTIGO 5.º

1 — Ficam designados gerentes ambos os sócios.
2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618114

S. M. G. — SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00909/810105; identificação de pessoa colectiva n.º 501120238;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 26/050713.

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

Designação do secretário efectivo José Baltazar Roque, Rua de
Abranches Ferrão, 10, 15.º, D, Lisboa, em 29 de Junho de 2005.

Pela inscrição n.º 09, apresentação n.º 27/050713, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 30 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009878507

UDIBAC — UNIÃO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
DE BATATAS E CEBOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 950/870611; identificação de pessoa colectiva n.º 501845097;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 04/050530.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
artigo 6.º, o qual tem a seguinte redacção:

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.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009412222

SPIE BATIGNOLLES — TÂMEGA,
VIADUTO DE VILA POUCA, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00073/050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507300815;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 14/050718.

Certifico que foi constituído o agrupamento complementar de
empresas em epígrafe, o qual se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação e membros

O ACE adopta a denominação de SPIE BATIGNOLLES — Tâme-
ga, Viaduto de Vila Pouca, ACE, e é constituído pelos seguintes mem-
bros:

1 — SPIE BATIGNOLLES EUROPE, com sede em Parc Saint
Christophe, 10, Avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise (Fran-

ça), com o capital social de 2 740 000 euros, com sucursal em Lis-
boa, na Avenida do Marechal Craveiro Lopes, 8-B, 7.º, matriculada
sob o n.º 13 074 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
pessoa colectiva n.º 980272610, doravante designada abreviadamente
por SBE; e

2 — Construtora do Tâmega, S. A., com sede na Rua de Cândido
dos Reis, 171, em Amarante, matriculada na Conservatória do Regis-
to Comercial de Amarante sob o n.º 30, com o capital social de
47 250 000 euros, pessoa colectiva n.º 500073945, doravante desig-
nada abreviadamente por Tâmega.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — O ACE tem a sua sede na Avenida do Marechal Craveiro
Lopes, 8-B, 7.º, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

2 — O conselho da gerência poderá transferir a sede para qualquer
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — O ACE tem por objecto a execução e a realização dos traba-
lhos relativos à empreitada de construção do viaduto de Vila Pouca
de Aguiar, sub-lanço E1: Falperra-Pedras Salgadas, nos termos previs-
tos no concurso NORINTER/ANC/CAM 04-1137, de 15 de Outubro
de 2004, lançado pela NORINTER, Construtora de Auto
Estradas, ACE, bem como de todos os trabalhos complementares e
acessórios.

2 — Acessoriamente, o ACE tem por objecto a realização e a
partilha dos lucros resultantes da sua actividade.

ARTIGO 4.º

Duração

1 — O presente ACE tem duração limitada.
2 — O ACE durará pelo período de tempo necessário à execução

total e aceitação final dos trabalhos da empreitada referida no arti-
go 3.º, à liquidação de todas as contas e encargos relativos à mesma,
à libertação das garantias prestadas, à resolução de todos os conflitos,
questões, divergências e litígios por referência à mencionada emprei-
tada, entre os membros ou relativamente a quaisquer terceiros.

3 — O ACE dissolve-se após os factos mencionados no número
anterior da presente cláusula, e os membros assumem responsabilida-
de pessoal e solidária por todas as obrigações ou responsabilidades para
com terceiros ou entre os próprios membros a partir da data da ex-
tinção.

CAPÍTULO II

Capital, participação, contribuições

e responsabilidade

ARTIGO 5.º

Capital

O ACE não tem capital próprio.

ARTIGO 6.º

Participações dos membros e transmissão
da posição contratual

1 — A participação de cada um dos membros no ACE é a seguinte:
a) SBE: 65 %;
b) Tâmega: 35 %.
2 — Nenhum membro pode transmitir ou ceder, total ou parcial-

mente, a sua participação e os seus direitos e ou obrigações no ACE
ou fazer-se substituir por terceiros no cumprimento das suas obriga-
ções, senão nos termos da lei, sem o prévio consentimento expresso
de todos os restantes membros, o qual deverá ser concedido em as-
sembleia geral.

3 — O disposto no número anterior não se aplica às empresas que
se encontrem em relação de grupo com os membros, podendo esta
transmitir livremente para aquelas, total ou parcialmente, os direitos
e ou obrigações que para si resultam do ACE.

ARTIGO 7.º

Contribuições

Os membros do ACE obrigam-se a contribuir financeiramente para
os custos e despesas do ACE nos termos que forem deliberados pelo
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conselho de gerência, sendo as respectivas contribuições, salvo deli-
beração em contrário, repartidas de acordo com as percentagens re-
feridas no n.º 1 do artigo 6.º dos presentes estatutos.

ARTIGO 8.º

Responsabilidade

1 — Os membros do ACE são solidariamente responsáveis perante
terceiros por quaisquer dívidas ou responsabilidades do ACE, salvo
cláusula em contrário inserta em contrato celebrado com determina-
dos terceiros.

2 — Sem prejuízo da responsabilidade solidária perante terceiros,
quando esta ocorrer, será repartida pelos membros do ACE na pro-
porção da respectiva participação, conforme definida no artigo 6.º
do presente contrato, salvo se a mesma resultar de incumprimento
ou de atitude faltosa de determinado membro ou membros, casos em
que esta será inteiramente imputada a este ou estes na proporção
adequada ou, enquanto esta proporção não for determinada, a res-
ponsabilidade será imputada aos membros faltosos em partes iguais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os membros do ACE,
devendo cada um deles nomear um representante.

2 — Excepto disposição da lei em contrário ou dos presentes esta-
tutos, é da competência exclusiva da assembleia geral deliberar sobre
as seguintes matérias:

a) Aprovação do relatório da gestão anual do conselho de gerência
e das contas do exercício;

b) Aplicação dos resultados;
c) Qualquer alteração aos presentes estatutos;
d) Designação, destituição ou substituição dos membros do conse-

lho de gerência;
e) Exclusão de qualquer membro do ACE nos termos do artigo 20.º

e consentimento para a respectiva exoneração;
f) Consentimento à cessão da participação de qualquer membro no

ACE;
g) Redução da participação de qualquer membro e o reajustamento

da participação de outros membros ou admissão de novos membros;
h) Dissolução e aprovação dos prazos e resultados da liquidação do

ACE;
i) Quaisquer outras matérias que não sejam da competência exclu-

siva do conselho de gerência ou que lhe sejam submetidas por esse
órgão ou que os membros do ACE unanimemente decidam incluir na
sua esfera de competência ou submeter, caso a caso, a deliberação da
assembleia.

3 — As deliberações da assembleia geral vinculam os membros e os
órgãos do ACE nos seus precisos termos, sendo o conselho de gerên-
cia responsável pela sua implementação.

ARTIGO 10.º

Reuniões

1 — A assembleia geral reunirá ordinária e obrigatoriamente no
primeiro trimestre de cada ano civil para a aprovação de contas do
exercício e designação dos corpos sociais, e, extraordinariamente,
sempre que para tal seja convocada pelo presidente do conselho de
gerência, por sua iniciativa ou a requerimento dos restantes membros
do conselho de gerência ou de qualquer um dos membros do ACE.

2 — A convocação das assembleias gerais será efectuada através de
carta registada com aviso de recepção, telefax ou carta entregue com
protocolo enviado para a morada de cada um dos membros do ACE
com 10 dias de antecedência sobre a data da sua realização, indicando
a respectiva ordem dos trabalhos.

3 — Não obstante o disposto nos números anteriores do presente
artigo, os membros do ACE poderão tomar deliberações unânimes por
escrito; de igual forma podendo, a todo o tempo, reunir em assem-
bleia geral universal, sem observância de formalidades prévias, desde
que todos se encontrem presentes ou devidamente representados, e
manifestem expressamente a intenção de que a assembleia possa va-
lidamente considerar-se constituída e deliberar com dispensa da for-
malidade de prévia convocação.

4 — Os membros do conselho de gerência devem assistir às reuni-
ões da assembleia geral, sem direito a voto, salvo no caso de intervi-
rem na qualidade de representantes de algum dos membros agrupados.

5 — Os membros do ACE são representados por pessoas singulares
designadas por simples carta ou telefax dirigidas ao presidente da mesa
da assembleia geral.

6 — Das reuniões serão lavradas actas em livro aberto para o efei-
to, as quais serão assinadas pelos representantes dos membros presen-
tes na reunião.

ARTIGO 11.º

Quórum

1 — A assembleia geral pode reunir e deliberar validamente, em
primeira convocação, se estiverem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os membros do ACE.

2 — Não sendo possível reunir a assembleia em primeira convoca-
tória por falta de quórum e estando todos os membros devidamente
convocados, marcar-se-á desde logo nova reunião, para o terceiro dia
útil subsequente, marcação esta que constará da primeira convocató-
ria.

3 — Em segunda convocatória a assembleia geral delibera valida-
mente qualquer que seja o número de membros presentes ou repre-
sentados e as deliberações adoptadas são vinculativas para todos os
membros, incluindo os ausentes.

ARTIGO 12.º

Votações

1 — Nas reuniões de assembleia geral cada membro do ACE tem
direito a um voto.

2 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por unanimi-
dade dos membros presentes ou devidamente representados.

3 — Caso não seja possível obter a unanimidade, será marcada uma
nova reunião, para o terceiro dia útil subsequente. Não sendo possí-
vel, uma vez mais, a unanimidade, a deliberação passa a ser tomada
de acordo com o estipulado no artigo 23.º dos presentes Estatutos.

4 — Os membros estão impedidos de votar nas deliberações que
tenham por objecto a sua própria destituição ou exclusão.

CAPÍTULO IV

Gerência

ARTIGO 13.º

Composição e designação

1 — A gestão e administração do ACE é exercida por um conselho
de gerência composto por um presidente efectivo e um presidente
suplente e um vogal efectivo e um vogal suplente, todos eles designa-
dos por períodos de um ano, podendo ser reconduzidos.

2 — O presidente efectivo do conselho de gerência e o presidente
suplente são designados pelo membro SBE, sendo o vogal efectivo e
o vogal suplente designados pelo membro Tâmega.

3 — Perde automaticamente a qualidade de membro do conselho
de gerência aquele que tiver sido designado por membro que for ex-
cluído do ACE nos termos dos presentes Estatutos.

4 — A designação ou a substituição dos membros do conselho de
gerência são aprovadas pela assembleia geral.

5 — Os membros do conselho de gerência não auferem qualquer
remuneração pelo desempenho do seu cargo.

ARTIGO 14.º

Competência

1 — Sem prejuízo dos poderes conferidos à assembleia geral, o
conselho de gerência tem plenos poderes para dirigir, administrar e
representar o ACE com as limitações impostas por lei ou pelos pre-
sentes estatutos, competindo-lhe, designadamente:

a) Executar todas as deliberações da assembleia geral;
b) Deliberar sobre as alterações ao contrato da empreitada ou a

outros contratos celebrados no âmbito deste;
c) Contratar subempreiteiros, fornecedores, prestadores de servi-

ços e trabalhadores;
d) Assegurar a contabilidade e a manutenção em boa ordem de toda

a documentação relativa à actividade do ACE;
e) Contratar os seguros e as garantias a apresentar ao dono da obra,

decorrentes da empreitada ou de outros contratos celebrados no âm-
bito desta;

f) Proceder à chamada e determinação dos montantes e prazos das
contribuições financeiras a efectuar pelos membros do ACE;

g) Gerir o pessoal necessário à execução das tarefas gerais da em-
preitada que não caibam nas prestações específicas de cada um dos
membros do ACE ou dos seus subempreiteiros e fornecedores;
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h) Coordenar, planear e controlar a execução dos contratos de
empreitada ou de outros contratos celebrados no âmbito desta;

i) Deliberar sobre o regime de aquisição e utilização de equipamen-
tos ou meios auxiliares;

j) Constituir mandatários,
k) Aprovar o plano de operações, orçamento de investimento,

custos de execução da obra e contas do ACE, coordenar e executar a
facturação dos contratos, controlar os recebimentos do cliente e efec-
tuar os pagamentos aos credores do ACE, incluindo aos respectivos
membros;

l) Deliberar sobre o montante das despesas comuns e aprovar o
reembolso dos gastos correspondentes a tais despesas, realizadas por
qualquer um dos membros;

m) Designar o director técnico do ACE, sob proposta do presiden-
te efectivo, e transmitir a este as suas instruções relativas à execução
do seu objecto.

2 — Ao abrigo da delegação de competências, o conselho de ge-
rência poderá delegar as competências definidas nas alíneas d), e), f),
g) e h) no director técnico da obra.

3 — O director técnico da obra deverá, para todas as matérias
importantes definidas pelo conselho de gerência, exercer as referidas
competências no quadro das instruções do referido conselho.

ARTIGO 15.º

Deliberações

1 — O conselho de gerência reúne-se, com a presença dos mem-
bros efectivos e ou suplentes, ordinariamente, uma vez por trimestre,
excepto durante o primeiro ano de actividade do ACE em que as reu-
niões do conselho devem ser mensais, e sempre que qualquer dos
membros do conselho de gerência o requeira, por escrito, ao presi-
dente do conselho de gerência, com indicação das respectivas razões.

2 — A presidência das reuniões cabe ao presidente do conselho de
gerência.

3 — Cada reunião será precedida de uma convocatória escrita, acom-
panhada da respectiva ordem do dia, a enviar pelo presidente do con-
selho de gerência, por carta ou telefax, até oito dias antes da respec-
tiva data, salvo acordo unânime entre os membros do conselho de
gerência no sentido da sua antecipação ou de deliberarem com dis-
pensa da convocatória.

4 — As decisões do conselho de gerência serão tomadas por unani-
midade dos seus membros efectivos. Os membros suplentes apenas
terão direito de voto na ausência dos respectivos membros efectivos.

5 — No caso de não ser possível alcançar a unanimidade, a maté-
ria em discussão será submetida a deliberação da assembleia geral, a
qual poderá ser convocada a requerimento de qualquer dos membros
do ACE decorridos, pelo menos, 15 dias desde a data da respectiva
reunião do conselho de gerência onde se verificou impasse na tomada
de qualquer deliberação.

6 — Cada membro do conselho de gerência tem direito a um voto.
7 — No caso de se verificar a ausência do membro efectivo e do

suplente de qualquer dos membros do ACE na data, hora e local no-
tificados para a reunião do conselho de gerência, tal reunião fica adi-
ada para o terceiro dia útil seguinte, na mesma hora e local, o que
será notificado por fax ou carta ao membro do ACE não representa-
do. No caso de se verificar de novo a ausência do representante efec-
tivo e suplente do mesmo membro do ACE, a reunião realizar-se-á
com o membro efectivo e ou suplente do outro membro do ACE,
sendo válidas as deliberações tomadas por unanimidade dos presentes,
incluindo o membro do ACE não representado.

8 — Das reuniões do conselho de gerência são lavradas actas em
livro aberto para o efeito, as quais serão assinadas pelos membros
presentes em cada reunião.

9 — É admitido o voto por correspondência, que pode ser trans-
mitido por carta ou telefax, desde que não haja oposição de qualquer
dos membros do conselho de gerência.

ARTIGO 16.º

Representação e vinculação

O ACE considera-se validamente representado e obrigado da se-
guinte forma:

a) Pela intervenção conjunta do presidente do conselho de gerên-
cia e de um vogal;

b) Pela intervenção de um procurador, agindo dentro dos poderes
que lhe sejam expressamente conferidos por procuração outorgada
para o efeito e mediante prévia deliberação favorável do conselho de
gerência.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 17.º

Fiscalização das contas

1 — A assembleia geral pode proceder à designação de um revisor
oficial de contas ou de uma sociedade de auditoria para fiscalizar e ou
certificar as contas do ACE, sem prejuízo das auditorias que qualquer
dos membros do ACE, a expensas suas, entenda promover.

2 — Nos casos previstos no número anterior, a duração do manda-
to da entidade designada para fiscalizar a gestão e dar parecer sobre as
contas coincide obrigatoriamente com a duração do mandato dos
membros do conselho de gerência.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 18.º

Admissão de novos membros

Os membros do ACE podem acordar por unanimidade na admissão
de novos membros para o ACE desde que tais novos membros satis-
façam os requisitos legais para a execução da empreitada sem neces-
sidade de outras formalidades e desde que haja acordo do dono da obra.

ARTIGO 19.º

Exoneração

Os membros do ACE apenas podem exonerar-se do mesmo nos
casos previstos na lei ou mediante o consentimento dos restantes
membros.

ARTIGO 20.º

Exclusão de membros

1 — Os membros do ACE só podem ser excluídos do mesmo:
a) Quanto forem dissolvidos ou deixarem de exercer a actividade

económica para a qual o ACE serve de complemento;
b) Quanto forem declarados falidos ou insolventes ou entrem em

processo especial de recuperação de empresa;
c) Quanto deixarem de cumprir as obrigações que lhes caibam para

as despesas do ACE ou as obrigações relativas à prestação de garan-
tias exigidas ao ACE ao abrigo do contrato de empreitada.

2 — Considerar-se-á que o membro do ACE está em incumprimen-
to, para os efeitos previstos na alínea c) do número anterior, quanto,
tendo entrado em mora, tiver decorrido um prazo não inferior a
30 dias, após notificação por carta registada expedida pelo presidente
do conselho de gerência para cumprir as obrigações em falta, sem que
o membro faltoso tenha procedido à sanação do incumprimento (se
o membro faltoso for quem designou o presidente do conselho de
gerência poderá esta carta ser enviada pelo vogal).

3 — A exclusão de qualquer dos membros do ACE nos termos dos
n.os 1 e 2 deste artigo não libera o membro faltoso de qualquer res-
ponsabilidade em que haja incorrido até à data em que tal exclusão ou
redução se tome efectiva.

4 — O membro excluído deve suportar as indemnizações a que
houver lugar pelos prejuízos ou danos causados, verificados os restan-
tes pressupostos da responsabilidade civil.

ARTIGO 21.º

Lucros

A assembleia geral poderá deliberar a distribuição da totalidade ou
parte dos lucros líquidos anuais e, bem assim, estabelecer condições à
distribuição dos lucros até à dissolução do ACE.

ARTIGO 22.º

Partilha

A liquidação e partilha do respectivo saldo regem-se pelas normas
legais aplicáveis, devendo tomar-se como participações dos membros
as referidas no artigo 6.º destes estatutos, eventualmente modifica-
das.

ARTIGO 23.º

Arbitragem

1 — Qualquer litígio ou diferendo entre os membros do ACE rela-
tivo interpretação, integração, execução ou cumprimento do presen-
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te contrato que não seja amigavelmente resolvido no âmbito do con-
selho de gerência ou da assembleia geral, será, em primeira instância,
obrigatoriamente objecto de uma tentativa de conciliação a realizar
pelos respectivos presidentes dos conselhos de administração dos
membros do ACE ou por quem estes indicarem para o efeito.

2 — O diferendo será apresentado aos órgãos ou entidades referi-
das no número anterior por qualquer dos membros do ACE, os quais
deverão decidir por unanimidade no prazo máximo de 15 dias conta-
dos da data em que forem notificados para o efeito.

3 — Frustrada a tentativa prevista nos números anteriores, os lití-
gios serão definitivamente resolvidos por arbitragem, decidindo os
árbitros por equidade e renunciando desde já as partes a recorrer da
decisão para qualquer outra instância.

4 — A arbitragem será realizada por um tribunal constituído nos
termos da presente cláusula e, supletivamente, de acordo com o dis-
posto na Lei n.º 31/86, de 26 de Agosto.

5 — O tribunal será constituído por um árbitro único, se as partes
em litígio acordarem na sua designação ou, na falta desse acordo, cada
uma das partes litigantes nomeará um árbitro, no prazo de 10 dias,
designando estes um terceiro, no mesmo prazo, que presidirá; na falta
de acordo, o árbitro presidente será designado pelo presidente do Tri-
bunal da Relação de Lisboa a requerimento de qualquer uma das partes.

6 — Se decorrerem mais de três meses sobre a data da indicação do
primeiro árbitro sem que o tribunal arbitral esteja constituído, pode
qualquer das partes recorrer aos tribunais comuns, considerando-se
então devolvida a jurisdição a esses tribunais para a questão concreta-
mente em causa.

7 — O objecto do litígio será aquele que for definido na petição
apresentada pelo demandante e na contestação apresentada pelo de-
mandado ou em documentos equivalentes, pelo que a constituição do
tribunal arbitral e o seu funcionamento não ficarão dependentes de
qualquer acordo a estabelecer entre as partes processuais relativamente
ao objecto do litígio.

8 — O tribunal arbitral funcionará em Lisboa no local que for es-
colhido pelo árbitro único ou pelo árbitro presidente e julgará segun-
do a equidade, devendo a respectiva decisão ser proferida no prazo de
três meses a contar do termo da instrução do processo ou do encer-
ramento da audiência de discussão e julgamento, se a houver.

9 — O cumprimento das disposições previstas e reguladas nos pre-
sentes estatutos e, bem assim, a execução da empreitada não serão
suspensos enquanto decorrer o processo arbitral.

ARTIGO 24.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil excepto se o conselho de
gerência designar outro período e obtiver as autorizações legais para
a sua utilização.

ARTIGO 25.º

Notificações

Salvo se outra forma for expressamente prevista, as notificações a
efectuar entre os membros do ACE são efectuadas por escrito (carta
ou telefax) para os endereços infra e ao cuidado do representante
efectivo de cada um dos membros:

a) No caso da SPIE BATIGNOLLES EUROPE a cargo do enge-
nheiro Michel Rumiz e ou engenheiro Alain Lacroix, Avenida do
Marechal Craveiro Lopes, 8-B, 7.º, Lisboa, fax: 217578079;

b) No caso da Construtora do Tâmega, S. A., a cargo do engenhei-
ro Vasco Manuel Correia Carvalho e ou engenheiro António José
Teixeira de Sousa, Cabeço da Rosa, apartado 759, 2671-601 Bucelas,
fax: 219589765.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

Membros do conselho de gerência

Para os efeitos previstos nestes estatutos, os membros do ACE
designam, desde já, as seguintes pessoas singulares para exercerem os
cargos de membros do conselho de gerência:

a) Pelo membro SPIE BATIGNOLLES EUROPE o engenheiro
Michel Rumiz, casado, com domicílio em Cours Lafayette, 21, Lyon,
França, para exercer o cargo de presidente efectivo, e o engenheiro
Alain Auguste Marcel Lacroix, casado, com domicílio na Rua de Car-
los Alberto da Mota Pinto, 4, 1200 Lisboa, para exercer o cargo de
presidente suplente;

b) Pelo membro Construtora do Tâmega, S. A., o engenheiro Vas-
co Manuel Correia Carvalho, casado, com domicílio profissional em

Cabeço da Rosa, apartado 759, 2671-601 Bucelas, para exercer o
cargo de vogal efectivo, e o engenheiro António José Teixeira de
Sousa, viúvo, com domicílio profissional em Cabeço da Rosa, aparta-
do 759, 2671-601 Bucelas, para exercer o cargo de vogal suplente.

ARTIGO 27.º

Autorização

Nos termos e para os efeitos previstos na lei, os membros do con-
selho de gerência ora designados ficam desde já autorizados a negoci-
ar e a assinar todos os actos e contratos referentes à actividade e ao
objecto do ACE.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009877535

SISPORSOL — SISTEMAS PARA PROTECÇÃO
SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00303/890201; identificação de pessoa colectiva n.º 502102314;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 06 e inscrição n.º 01; números
e data das apresentações: 05 e 06/050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ângelo de Almeida e Vasconcelos
Guerreiro, por renúncia em 27 de Abril de 2005, e foi aumentado o
capital social de 9975,96 euros para 20 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de mil
duzentos e quarenta e seis euros e noventa e nove cêntimos perten-
cente ao sócio Carlos José das Neves Rodrigues Costa; uma de mil
duzentos e quarenta e sete euros pertencente ao sócio Gilberto Godi-
nho Branco Fradinho; e uma de dezassete mil quinhentos e seis euros
e um cêntimo pertencente à sócia Carlos Rodrigues Costa & Com-
panhia, L.da

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo
dos sócios Carlos José das Neves Rodrigues Costa e Gilberto Godinho
Branco Fradinho, desde já nomeados gerentes, com ou sem remune-
ração conforme for deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2003597166

ZAFER GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00143/881114; identificação de pessoa colectiva n.º 502061979;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 05/050627.

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

Deslocação da sede para a Avenida da Liberdade, 262, 2.º, esquer-
do, freguesia de Coração de Jesus, Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217563

SOFINLOC MEDIADORA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01858/900927; identificação de pessoa colectiva n.º 502428341;
número e data da entrada: 4853/050622.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006550314

ORGUI — ORGANIZAÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02206/901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502462213;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 18/050511.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000 euros para 5 000 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
milhões de euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma com o valor nominal de € 3 334 000, pertencente ao só-
cio Ricardo Manuel dos Santos Oliveira; e

b) Uma com o valor nominal de € 1 666 000, pertencente à sócia
Maria Antónia Quaresma de Sousa Cirne Oliveira.

2 — Os sócios poderão ser chamados a efectuar suprimentos nos
termos que vierem a ser definidos em assembleia geral.

3 — Por deliberação da assembleia geral tomada por maioria de dois
terços dos votos correspondentes ao capital social, poderão ser exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global
correspondente a dez vezes o capital social.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009429974

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04991/940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503189316;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 26/050321.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação do administrador José Manuel Chaves Veiga Sarmento,
Rua das Trincas, 74, 1.º, Lisboa, em 1 de Março de 2005.

Período: até ao final do mandato em curso (2003-2005).
Mais certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-

cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, em 21
de Março de 2005.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009436300

S. P. GÁS — SOCIEDADE PORTUGUESA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04957/940317; identificação de pessoa colectiva n.º 503196789;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 15/050629.

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

Designação de gerentes em 21 de Junho de 2005.
Fernando Henriques Dias Gonçalves de Proença, Avenida dos Es-

tados Unidos da América, 129, 1.º, B, Lisboa, designado pela sócia
SIMI — Sociedade Internacional de Montagens Industriais, S. A., Rua
de Julieta Ferrão, 10, 12.º, Lisboa.

António da Silva Parente, Quinta de São Sebastião, Arruda dos
Vinhos, designado pela sócia TOPGERE — Sociedade Gestora de Par-

ticipações Pessoais, S. A., Avenida da Liberdade, 144 a 156, 6.º, di-
reito, Lisboa.

José Armando Lopes Saraiva, Rua do General Firmino Miguel, 10,
9.º, B, Lisboa.

Mais certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, em 29
de Junho de 2005.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009898915

OS ORIXÁS — COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
RELIGIOSOS E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06827/960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503670782;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 16/050504.

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

Deslocação da sede para a Calçada de Santana, 14, freguesia da Pena,
Lisboa.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001093276

REENGE — REENGENHARIA DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06884/960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503688835;
inscrição n.º 02: número e data da apresentação: 34/050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios Aníbal de Freitas Lopes
e Paulo Morais de Freitas Lopes.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009899571

REPUBLICA 48 — INVESTIMENTOS, SERVIÇOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06423/960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503583766;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 07; número e data da apresen-
tação: 42/050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação das funções da administradora Teresa Maria Almeida
Silva Lopes da Silva Castelo-Branco, por renúncia em 14 de Mar-
ço de 2005.

Pela inscrição n.º 08, apresentação n.º 43/050629, foi registada a
seguinte designação:

Designação da administradora Adília Maria Cardoso Lisboa, Rua de
D. José d’Avillez, 25, 4.º, C, Cascais, por deliberação de 14 de Março
de 2005.

Período: até ao final do mandato em curso 2004-2006.
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Pelo averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01, apresentação n.º 44/
050629, foi alterado parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do ar-
tigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é em Lisboa, na Avenida da República,
48, letra B, 5.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, conce-
lho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009827643

SOLATRIM — SOCIEDADE DE CONSERVAÇÃO
E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01566/810909; identificação de pessoa colectiva n.º 501250557;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 14/050629.

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

Designação da gerente Maria Isabel Boullosa Suarez Contreras de
Figueiredo, Quinta do Jardim, Linhó, Sintra, por deliberação de 30 de
Março de 2005.

Período: biénio de 2005-2006.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009420578

TURBOMOTOR — AUTOMÓVEIS, MOTORES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00777/801023; identificação de pessoa colectiva n.º 501086854;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 08/050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 6883,41 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de seis mil
oitocentos e oitenta e três euros e quarenta e um cêntimos, corres-
pondente à soma de três quotas, uma no valor nominal de mil seis-
centos e noventa e cinco euros e noventa e um cêntimos pertencen-
te à própria sociedade, uma no valor nominal de dois mil quinhentos
e noventa e três euros e setenta e cinco cêntimos pertencente ao
sócio Carlos Daniel Delgado Reis Nobre e uma no valor nominal de
dois mil quinhentos e noventa e três euros e setenta e cinco cêntimos
pertencente ao sócio Tiago André Delgado Reis Nobre.

5.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remuneração
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, é exercida pelo
não sócio Carlos Eugénio Reis Nobre, já nomeado gerente.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente Carlos Eugé-
nio Reis Nobre.

§ 2.º (Mantém-se.)
§ 3.º (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009899105

OS ORIXÁS — COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
RELIGIOSOS E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06827/970705; identificação de pessoa colectiva n.º 503670782;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 21/050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comerci-
alização de ervas, flores, artigos religiosos e afins.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009899172

SODURANO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02308/901220; identificação de pessoa colectiva n.º 502468661;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 13/050407.

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

Designação de gerentes em 31 de Janeiro de 2005.
António Silvério Fragoso Almodôvar, Rua de Bento Jesus Caraça,

24, Beja.
Manuel Silveira Galhardo Almodôvar, Quinta da Saudade, Beja.
Carolina Almodôvar Fernandes, Casa da Torrinha, Beja.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009445058

VAA — VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00466/800625; identificação de pessoa colectiva n.º 500978654;
inscrição n.º 55; número e data da apresentação: 60/050629.

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

Designação de secretários por deliberação de 15 de Março de 2001.
Período: triénio de 2001-2003.
Efectivo — José Fernandes Baeta, Largo de João Vaz, 2, rés-do-

-chão, direito, Lisboa; suplente — Ana Maria Campos de Oliveira,
Passeio dos Jacarandás, lote 4.36.01, 1.º-B, Vila Expo, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432100

RSW PORTUGAL — GESTÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06948/060904; identificação de pessoa colectiva n.º 503705411;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 10/050216.

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

Deslocação da sede para a Rua de D. Estefânia, 147, 3.º, esquerdo,
freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009406036

SOLIBA — TABACARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02921/911016; identificação de pessoa colectiva n.º 502632011;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 05 e inscrição n.º 09; números
e data das apresentações: 28, 29 e 31/050607.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Maria de Fátima Figueiredo Cruz Ras-
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teiro, por renúncia em 14 de Março de 2003, e foi alterado parcial-
mente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove
cêntimos e encontra-se dividido em duas quotas: uma no valor nomi-
nal de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e noventa
cêntimos na titularidade do sócio Joaquim José Feijão Rasteiro, e outra
no valor nominal de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove
euros e oitenta e nove cêntimos na titularidade do sócio Raul Claudi-
no Martins Ferraz.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010521633

RADIECO — RADIOLOGIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01273/891220; identificação de pessoa colectiva n.º 502260149;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 22/050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 10 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006685520

SEMORTRADE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 910; identificação de pessoa colectiva n.º 500810980; nú-
mero e data da entrada: 12 721/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010633814

SOCIEDADE ABASTECEDORA DE EQUÍDEOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3745; identificação de pessoa colectiva n.º 500928762; núme-
ro e data da entrada: 12 724/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009894448

ROSA & LUDOVINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3623; identificação de pessoa colectiva n.º 502816384; núme-
ro e data da entrada: 12 727/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005044903

TRANSPORTES AUTO RÁPIDO DO AREEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 517; identificação de pessoa colectiva n.º 500727805; nú-
mero e data da entrada: 12 947/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009895100

TABACARIA TAÍ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6879; identificação de pessoa colectiva n.º 503688754; núme-
ro e data da entrada: 12 945/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009895096

SERRANOFIL — TECIDOS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 703; identificação de pessoa colectiva n.º 500660468; nú-
mero e data da entrada: 12 952/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009895037

SERRANO & RAMIRES — CONSULTORIA COMERCIAL
E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5761; identificação de pessoa colectiva n.º 503371378; núme-
ro e data da entrada: 12 898/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009895045

VIAGENS MARSANS LUSITANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3792; identificação de pessoa colectiva n.º 502214538; núme-
ro e data da entrada: 12 902/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas de 1 de Março de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2010631030

SIPIAN — SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA DE ALTO NÍVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01449/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502274646;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 44/050121.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação de secretários em 2 de Dezembro de 2004.
Efectivo — Roberto Cibeira Moreira; suplente — Julio César Díaz-

-Freijo Cerecedo, ambos com domicílio na Avenida de la Disputa-
ción, s/n, Arteixo, La Corunha, Espanha.

Pela inscrição n.º 29, apresentação n.º 45/050121, foi aumentado
o capital social de 152 151,22 euros para 3 000 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 7.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 — O capital social é de três milhões de euros, e está integral-
mente realizado em dinheiro e representado por trinta acções com o
valor nominal de cem mil euros cada uma.

2 — As acções são escriturais ou tituladas e, nominativas ou ao
portador. Quando tituladas serão representadas por títulos de uma,
dez, cem, mil, dez mil, cem mil ou qualquer outro número de acções.

3 — Qualquer accionista poderá a todo o tempo requerer à socie-
dade, mas à sua custa, que as acções em parte ou no todo sejam con-
vertidas de nominativas em ao portador ou de portador em nomina-
tivas.

4 — No caso das acções tituladas, os respectivos títulos serão assi-
nados por um dos administradores em exercício de funções, excepto
se a assembleia geral deliberar noutro sentido, podendo a(s) assinatura(s)
ser aposta(s) por chancela ou reproduzida(s) por meios mecânicos.

5 — Aplica-se em relação às acções escriturais o que se encontra
previsto na lei.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432134

RH PORTUGAL — CONSULTORES EM INVESTIMENTOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06045/950707; identificação de pessoa colectiva n.º 503461245;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 05/050608.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 9975,96 euros para 100 000 euros, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de RH Portugal — Consultores
em Investimentos Humanos, L.da, e vai ter a sua sede social em Lis-
boa, na Rua de Castilho, 75, 7.º, freguesia de São Mamede.

ARTIGO 3.º

O objecto social será o seguinte: serviços de apoio e consultoria de
empresas comerciais e industriais, assim como a entidades públicas ou
privadas no âmbito de actividades especializadas de promoção, orga-
nização e administração de pessoal em projectos de gestão de centros
de atendimento, equipas de venda, marketing, promoção ou reposi-
ção, suporte, administrativo e telemarketing, bem como de apoio e
suporte, no âmbito da gestão de carreiras a pessoas ou organizações.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cem mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em três quotas, sendo uma de noventa mil
vinte e quatro euros e quatro cêntimos, pertencente à EGORGEST —
SGPS, S. A., outra de sete mil novecentos e oitenta euros e setenta e
sete cêntimos, pertencente a Amândio Mendonça da Fonseca e outra
de mil novecentos e noventa e cinco euros e dezanove cêntimos,
pertencente a Ana Bela Gomes Cardoso.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010521021

SITANGO — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05734/950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503366447;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 46/050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 20 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009898990

TERRA À VISTA, PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05243/940728; identificação de pessoa colectiva n.º 503253995;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 23/050628.

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

Designação dos órgãos sociais em 20 de Maio de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Administrador único — Maria Clara Lopes Agapito, Rua do Pro-

fessor Hernâni Cidade, 5, 8.º-C, Lisboa.
Fiscal único efectivo — Macedo, Caldas e Bento, SROC, Rua do

Poeta Bocage, 2, 1.º-G, Lisboa; suplente — Maria José Nogueira Vaz
Caldas, Rua do Professor Fernando da Fonseca, 12, 7.º, esquerdo,
Lisboa, ROC.

Mais certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, em 28
de Junho de 2005.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217814

SERVIÇO EUROPEU DE PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04488/930728; identificação de pessoa colectiva n.º 503039152;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 26/050622.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º (corpo) e adita-
dos o n.º 3 do artigo 12.º e artigo 15.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Service Innovation Group
Portugal — Serviços de Sistemas de Qualidade de Marca,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Joshua Benoliel, 6, em
Lisboa, freguesia de Santa Isabel, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços inovado-
res de sistemas de qualidade de marca.

......................................................................................................

ARTIGO 12.º

......................................................................................................
3 — Para efeitos dos anteriores n.os 1 e 2, o exercício tem início

em 1 de Outubro e termina a 30 de Setembro.

ARTIGO 15.º

A sociedade está autorizada a celebrar, na prossecução do seu ob-
jecto social, negócios jurídicos com o sócio único.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002548196
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SERVICHAPA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04125/950214; identificação de pessoa colectiva n.º 502999063;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 16/050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S Drive — Comércio e Reparação de
Veículos, L.da

ARTIGO 5.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de veículos,
peças e acessórios.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010342097

OREY — INDÚSTRIA DE MADEIRAS E MATERIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01444/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502274514;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 16/050628.

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

Designação dos órgãos sociais em 30 de Março de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — José Paulo Carvalho Fer-

nandes, Rua do Cais do Tojo, 7, Lisboa; vogais — Maria Ilda Ribeiro
Venâncio Belo, Rua do Telhal, 51, 2.º, Lisboa, e José António Girão
Fernandes, Avenida de Elias Garcia, 169, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Eduardo Manuel Gomes Mota; vo-
gais — Maria Helena Teotónio dos Santos da Cruz e Raimundo Alei-
xo, Celestino Rodrigues & Silvério Rodrigues, SROC; suplente — José
Celestino Gomes Rodrigues, Avenida de 25 de Abril, 53, 6.º, esquer-
do, Costa da Caparica, ROC.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009899750

SERRAGES — GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8569; identificação de pessoa colectiva n.º 504192450; núme-
ro e data da entrada: 12 896/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009895053

RIPOMPE — EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 109; identificação de pessoa colectiva n.º 500820392; nú-
mero e data da entrada: 12 835/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2004283149

RADILAN — EQUIPAMENTOS DE RAIO MX
E ELECTROMEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 379; identificação de pessoa colectiva n.º 506015181; nú-
mero e data da entrada: 12 933/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009895088

ROCHA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 771; identificação de pessoa colectiva n.º 500403384; nú-
mero e data da entrada: 12 852/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009835603

RUIZE — PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 600; identificação de pessoa colectiva n.º 500236852; nú-
mero e data da entrada: 12 851/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel Rocha
Correia Rico Alves. 2009835611

TUCAHOTEL — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 455; identificação de pessoa colectiva n.º 501096434; nú-
mero e data da entrada: 12 723/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009894430

LISBOA — 4.A SECÇÃO

COM TRADIÇÃO — SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06007/970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503829781;
inscrições n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 18 e 19/
050714.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 18/050714.
Nomeação do secretário da sociedade por deliberação de 30 de Ju-

nho de 2005.
Carlos Manuel Lopes Ribeiro, Rua do Duque de Palmela, 30, 7.º-C,

Lisboa; suplente — Carla Sofia Delgado, com o mesmo domicílio
profissional do anterior.
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Mais certifico que foi registada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779231

COPEVE — COMPANHIA PROPRIETÁRIA
DE ESTABELECIMENTOS VÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 847/700124; identificação de pessoa colectiva n.º 500076235;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 26/050905.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 26/050905.
Deliberação de redução do capital para cobertura de prejuízos em 9

de Agosto de 2005.
Montante da redução: 220 050 euros.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010350162

LOURINHÃ

RET-ESTUQUES — ESTUQUES E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01346;
identificação de pessoa colectiva n.º 506031802; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 06/20050628.

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

Facto: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2011085829

NUNO & CARLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00826;
identificação de pessoa colectiva n.º 503823848; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 01/20050629.

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

Facto: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2011085780

P.  M.  TOP TOPOGRAFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01478;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507308506; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20050630.

Certifico que Paulo Nuno da Silva Madeira da Fonseca, divorciado,
residente na Urbanização do Casal Labrusque, lote 15, Areia Branca,
Lourinhã, constituiu a sociedade com a denominação em epígrafe, cujo
contrato se rege nos termos constantes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação P. M. Top Topografia, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de topografia, de-
senho, cartografia, cadastro, estudos e projectos.

ARTIGO 3.º

A sede social estabelece-se na Urbanização do Casal Labrusque,
lote 15, Areia Branca, freguesia e concelho da Lourinhã.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à quota do único sócio, Paulo
Nuno da Silva Madeira da Fonseca.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio único, desde já nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2011085764

NEW WEST — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01477;
identificação de pessoa colectiva n.º 506963969; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 02/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º e 4.º, cuja
redacção é a constante:

1.º

1 — A sociedade usa a firma New West — Investimentos Imo-
biliários, L.da, e tem a sua sede na Rua de João Luís de Moura, 71,
vila, freguesia e concelho da Lourinhã.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração é de cinco mil euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma no valor nominal de dois mil
quinhentos e dois euros pertencente ao sócio Vítor Manuel Fernandes
de Abreu; uma no valor nominal de mil duzentos e quarenta e nove
euros pertencente ao sócio Hernâni Luís Henriques dos Santos; uma
no valor nominal de mil duzentos e quarenta e nove euros pertencen-
te ao sócio Arlindo Lopo Ferreira.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Vítor Manuel
Fernandes de Abreu e Hernâni Luís Henriques dos Santos, já nomea-
dos gerentes e ao novo sócio Arlindo Lopo Ferreira, ora nomeado
gerente.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessário a intervenção de dois gerentes, sendo obrigatória a interven-
ção do sócio Vítor Manuel Fernandes de Abreu.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2011085772

RODOFRIGO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01476;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507397479; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 05/20050628.

Certifico que António José Marques dos Santos, casado com Natér-
cia Maria Alves Moreira Santos, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Urbanização do Vale Vite, lote 45, 2.º, direito, Vi-
meiro, e Fernando António Florindo Gonçalves, casado com Cristina
Maria Arede Lourosa Gonçalves, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de São João Batista, 22, Cheganças, Alenquer,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos do
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma RODOFRIGO — Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Urbanização do Vale Vite, lote 40, cave, direita, no
Vimeiro, na freguesia do Vimeiro, concelho da Lourinhã.
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§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sua sede social para o mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do valor
nominal de quarenta mil euros do sócio António José Marques dos Santos
e uma do valor nominal de dez mil euros do sócio Fernando António
Florindo Gonçalves.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, bem como prestações suplementares de capital social até ao
montante de cinquenta mil euros, nas condições deliberadas em as-
sembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Fernando António Flo-
rindo Gonçalves e António José Marques dos Santos e a não sócia
Cristina Maria Arede Lourosa Gonçalves, casada e residente na Rua
de São João Batista, 22, Cheganças, Alenquer.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, a cessão
a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria Cabral
Matias. 2011085381

SINTRA

ENCANTOS DA COR — DECORAÇÃO E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 777;
identificação de pessoa colectiva n.º 507014626; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 03 e 04/20050712.

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

Cessação de funções dos gerentes Carlos Alberto Pinto da Costa e
Isabel Maria Freire Rodrigues, por renúncia, em 4 de Julho de 2005.

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º, n.º 1,
3.º e 4.º, n.º 4, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Encantos da Cor — Decoração e
Moda, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Mem Martins, 249, 5.º,
esquerdo, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto comércio de artigos de decora-
ção, vestuário, acessórios de moda, artigos para o lar, lavores, artesa-
nato, papelaria e livraria, representações e produção de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
encontra-se representado por duas quotas: uma no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Sílvia Raimundo Fer-
nandes e outra no valor nominal de dois mil e quinhentos euros per-
tencente à sócia Telma Raimundo Fernandes.

ARTIGO 4.º

4 — Já se encontram nomeadas gerentes as sócias Sílvia Raimundo
Fernandes e Telma Raimundo Fernandes.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009820630

FIEL FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 177;
identificação de pessoa colectiva n.º 503609218; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 15 e inscrições n.os 23 e 24; números e data das
apresentações: 11, 12, 13 e 14/20050712.

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

Cessação de funções dos gerentes João Manuel Braga de Bastos e
Alfredo Manuel Carvalho Dias Mascarenhas, por renúncia em 18 de
Fevereiro de 2005 e 16 de Abril de 2005, respectivamente.

Designação de gerente Carlos Duarte Machado Afonso, por delibe-
ração de 18 de Fevereiro de 2005.

Designação de gerente Helena Maria Rodrigues Santos Almeida
Soller, por deliberação de 11 de Março de 2005.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009820746

TRANSPORTES CARVALHO & SIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 504559630; data do depósito:
210705.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2009814339

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS — PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6832;
identificação de pessoa colectiva n.º 502687843; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 35 e inscrição n.º 36; números e data das apresenta-
ções: 15 e 16/20050712.

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

Cessação de funções de administrador Jorge Luís Coelho Cardoso,
por destituição, em 20 de Maio de 2005.

Designação de administrador Rui Luís Ferreira Enes de Oliveira,
por deliberação de 20 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2004881933

DIAMANTINO & RAUL — PNEUS E SERVIÇOS RÁPIDOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 490;
identificação de pessoa colectiva n.º 507273354; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: of. 04 e 05/20050713.

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

Cessação de funções de gerente Raul Fernando Silva da Conceição,
por renúncia, em 1 de Julho de 2005.

Alteração total do contrato, o qual se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Diamantino & Raul — Pneus e
Serviços Rápidos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade
de Madrid, 3, na localidade e freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderão ser
criadas, mantidas ou extintas filiais, sucursais ou quaisquer outras for-
mas legais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio e montagem de pneus,
serviços rápidos de assistência e reparação de veículos automóveis,
comércio de veículos automóveis novos e usados.
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3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde a uma única quota do mesmo valor
pertencente ao sócio Diamantino Manuel Peniche Calção.

2 — A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
ainda que com objecto diferente do seu.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado, fica a cargo do sócio Diamantino Manuel Peniche
Calção, já nomeado gerente.

2 — É suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a socie-
dade.

5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios com a sociedade, na
prossecução do seu objecto social.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2006755544

ANITA, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5669;
identificação de pessoa colectiva n.º 502276797; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 7; números e data das apresentações: of. 17, 19, 20 e
21/20050712.

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

Cessação de funções do gerente Hélder José Miguel Correia, por
renúncia, em 20 de Janeiro de 2005.

Cessação de funções da gerente Ana Rosa Gomes da Silva Correia,
por renúncia, em 20 de Janeiro de 2005.

Alteração parcial do contrato quanto ao § 1.º do artigo 4.º e corpo
do artigo 7.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

§ 1.º O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios José Antó-
nio Henriques dos Santos e Anabela de Jesus Traquino dos Santos.

ARTIGO 7.º

A gerência com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete aos sócios José António Henriques dos
Santos e Anabela de Jesus Traquino dos Santos, desde já designados
como gerentes.

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

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009820754

ASCENSOELEVA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A SISTEMAS ELÉCTRICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8338;
identificação de pessoa colectiva n.º 503077291; averbamento
n.º 03 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/050712.

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

Deslocação de sede para a Rua do Urano, 10, letra A, Serras das
Minas, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009820770

CASH-MONEY — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 853;
identificação de pessoa colectiva n.º 506462510; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 30/050713.

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

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

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009800362

BENEVENUTA PAULINA AFONSO SILVA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 484;
identificação de pessoa colectiva n.º 505563924; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 17/050713.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Junho de 2005.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009797728

NOVA CIDADE — MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 803;
identificação de pessoa colectiva n.º 503868485; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apresenta-
ções: of. 07 e 08/20050714.

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

Cessação de funções dos gerentes António Francisco Felizardo e
Maria da Luz Rodrigues Machado, por renúncia, em 17 de Junho de
2005.

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º e 7.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção conforme folha anexa:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de dois mil e
seiscentos euros do sócio José da Luz Adriano e outra de dois mil e
quatrocentos euros da sócia Ilda da Conceição Fernandes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 — A gerência e a representação da sociedade pertencem aos só-

cios José da Luz Adriano e Ilda da Conceição Fernandes, já nomeados
gerentes.

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

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009820908

PINORD S. L. — SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 556;
identificação de pessoa colectiva n.º 980267560; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/050714.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Encerramento de representação permanente.
Data do encerramento: 11 de Maio de 2005.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2010037766

CHURRASQUEIRA GARFO REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 970;
identificação de pessoa colectiva n.º 502257911; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: of. 10/
050630.

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

Cessação de funções do gerente José Ferraz, por renúncia em 11 de
Maio de 2005.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009821181

HONDA AUTOMÓVEL DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5771;
identificação de pessoa colectiva n.º 502211334; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 30 e inscrição n.º 31; números e data das apresenta-
ções: 28 e 29/20050718.

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

Cessação de funções de membros do conselho de administração:
presidente — ReizoTanaka; vogais:Masaaki Koike e Fernando For-
tuny Martorell, por renúncia, em 21 de Junho de 2005.

Designação de membros do conselho de administração: presiden-
te — Shigeki Maeda; vogais — Shigeo Hirose e Takao Hanabusa.

Prazo: mandato em curso.
Data da deliberação: 21 de Junho de 2005.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2010342283

PEDROSO & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 650;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507430700; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/050727.

Certifico que entre João Carlos Pedroso Feiteira e mulher, Maria
da Graça Antunes Matias Simões Feiteira, casados no regime da co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade comercial em epí-
grafe, que se rege nos termos do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Pedroso & Matias, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua dos Covões, 20, em Covões, Fação,
freguesia de Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.

2 — A gerência poderá deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criação de filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação, onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio a retalho e por grosso de
máquinas, abrasivos, soldaduras, consumíveis, material de protecção e
produtos para a manutenção e lavagem de automóveis, sprays, óleos,
espumas e champôs.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar livremente no capital de outras socie-
dades seja qual for a sua natureza, tipo ou objecto, ainda que reguladas
por leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas ou
em agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global de cem mil euros.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, nos demais casos depen-
de do prévio consentimento da sociedade e, sendo onerosa, gozará
esta do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 — A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme vier

a ser deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros das sociedades.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 9.º

Aos lucros distribuíveis nos termos da lei será dado o destino que a
assembleia geral deliberar.

ARTIGO 10.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações que admi-
tam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ção dos sócios.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2010212657

L.  A.  F. — COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 897;
identificação de pessoa colectiva n.º 503887943; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 06/050713.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Junho de 2005.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009800370

HÉLDER & JESUS, SERVIÇOS DE CARPINTARIA
E CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 506636593; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20050712.

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

Cessação de funções da gerente Maria de Lurdes de Jesus Gonçalves
Gomes, por renúncia em 14 de Junho de 2005.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009820797

FLOR DO TREVO — CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 095;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167022; data do depósito:
080605.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004876913

TÁXIS DIOGO & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 504937146; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004885874

RETIRO DO CARLITOS — CAFÉ E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 647;
identificação de pessoa colectiva n.º 504283057; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004885521

AUTO TÁXIS MARMELEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 740;
identificação de pessoa colectiva n.º 504740695; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010217586

TRANSPORTES RAFAEL ADÃO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 995;
identificação de pessoa colectiva n.º 505304260; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010202481

AUTO TÁXI METELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 590;
identificação de pessoa colectiva n.º 504502085; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004885653

JOEL PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 516;
identificação de pessoa colectiva n.º 501250328; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 1000290525

NEVES, ALVES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5574;
identificação de pessoa colectiva n.º 502242523; data do depósito:
200405.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2011354889

PASTELARIA ARRIAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 503545236; data da apresen-
tação: 070605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010237285

MARBLE TILE SUPPLY — COMÉRCIO DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 292;
identificação de pessoa colectiva n.º 504501615; data do depósito:
070605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004888857

IDEALTECTO — INDÚSTRIA DE DIVISÓRIAS
E TECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 141;
identificação de pessoa colectiva n.º 503096571; data do depósito:
070605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2002 e 2003.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005787060

TOMSARA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 970;
identificação de pessoa colectiva n.º 504632760; data do depósito:
070605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004319704

LIMPOS, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 984;
identificação de pessoa colectiva n.º 500165963; data do depósito:
070605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010237277

ROGÉRIO MARQUES — CONSULTORIA
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 984;
identificação de pessoa colectiva n.º 504143263; data do depósito:
190405.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004888229

CASEIRO & PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4293;
identificação de pessoa colectiva n.º 501748067; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010216792

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PNEUS MODELAR
QUELUZENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1324;
identificação de pessoa colectiva n.º 500032114; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010191790

DINIS REIS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1482;
identificação de pessoa colectiva n.º 500085870; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443620

ETOPI — EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E ÓRGÃOS
PNEUMÁTICOS PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4582;
identificação de pessoa colectiva n.º 501856757; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443671

TÁXI VILARINHO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 198;
identificação de pessoa colectiva n.º 505212943; data do depósito:
030605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2002482748

LUÍS GOMES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 106;
identificação de pessoa colectiva n.º 505829711; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010202473

AUTO TÁXIS CENTRAL VIEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 323;
identificação de pessoa colectiva n.º 500319480; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004885629

 F.  J .  V. M. — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 505696851; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2011354170

AUTO TÁXIS ANA OLIVEIRA & JOÃO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 493;
identificação de pessoa colectiva n.º 500666601; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010237110

TRANSPORTES AGAPITO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 834;
identificação de pessoa colectiva n.º 506050254; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004876840

RETIRO DAS FLORES — COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 521;
identificação de pessoa colectiva n.º 505172976; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2003174249

DANGAARD TELECOM PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 720;
identificação de pessoa colectiva n.º 505776456; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008534855

TALKPHONE — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 721;
identificação de pessoa colectiva n.º 506481018; data do depósito:
080605.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008534839

MOBITRIZ — INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 242;
identificação de pessoa colectiva n.º 506591204; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2003174265

CONSTRUÇÕES URBANAS MARQUES
& MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8227;
identificação de pessoa colectiva n.º 500779589; data do depósito:
200405.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010191773

GELINOX — EQUIPAMENTOS DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 230;
identificação de pessoa colectiva n.º 502382341; data do depósito:
030605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006665847

IR E VIR — AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 403;
identificação de pessoa colectiva n.º 504887254; data do depósito:
200405.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010191927

O DOCE LEÃO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 996;
identificação de pessoa colectiva n.º 504143310; data do depósito:
200405.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006868896

ROSA & FRANCISCO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 127;
identificação de pessoa colectiva n.º 504353594; data do depósito:
200405.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010191919

PARMALAT PORTUGAL — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 759;
identificação de pessoa colectiva n.º 507072855; data do depósito:
200405.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010191404

AUTO TÁXIS FARINHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 770;
identificação de pessoa colectiva n.º 504620029; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004885726

AUTO TÁXIS VIDUALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 772;
identificação de pessoa colectiva n.º 504628461; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004885734

OURIVESARIA AGUALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 566;
identificação de pessoa colectiva n.º 504578952; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010217560

ALUGARBE (CENTRO) COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 501068554; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005973122

ALUGARBE — ALUMÍNIOS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 975;
identificação de pessoa colectiva n.º 500885966; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005973149

TRANSPORTES RUIANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 510;
identificação de pessoa colectiva n.º 504025090; data do depósito:
080605.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010236947

AUTO TÁXIS — MIRA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 869;
identificação de pessoa colectiva n.º 504335529; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004885670

STEINER PORTUGAL — EQUIPAMENTOS DE HIGIENE
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6485;
identificação de pessoa colectiva n.º 502570083; data do depósito:
080605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas entre 1 de Julho de 2003 e 30 de Junho de 2004.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005878146

TORRES VEDRAS

CONSTRUÇÕES ROQUE PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3336; identificação de pessoa colectiva n.º 505043645; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta os documentos referentes às prestações de contas dos
exercícios de 2004 e 2005 em virtude de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006501763

PORTALEGRE
ELVAS

SANIELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01537/
050805; identificação de pessoa colectiva n.º 507444922; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050805.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Joaquim José Caeiro Fino, natural da freguesia de Évora (Sé),
concelho de Évora, casado com Florinda Maria da Silva Fino sob o
regime da comunhão geral de bens, residente na Rua de Eurico Gama,
9, Elvas.

2.º José Joaquim Coelho Pires, natural da freguesia de Évora (Sé),
concelho de Évora, casado com Catarina de Jesus Vicente Gaiato Pires
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Urbanização de
Revoltilho, Torre de Santa Luzia, 5.º, esquerdo, frente, Assunção, Elvas.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade respectivamente n.os 2006150 de 5 de Ja-
neiro de 2005 e 6270741 de 18 de Fevereiro de 2002, ambos emiti-
dos pelos Serviços de Identificação Civil de Portalegre.

E por eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sanielvas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Revoltilho, Torre
de Santa Luzia, 5.º, esquerdo, frente, freguesia de Assunção, concelho
de Elvas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produtos
para a agricultura.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é 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 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 contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consen-

timento da sociedade, tomado por maioria simples em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último 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.

5 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2010000650

PONTE DE SOR

BIZARRA IRMÃOS — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 497;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039792; data da entrada:
27062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008215970

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNIDADE DE FOROS
DO ARRÃO, COOPERATIVA DE ESPONSABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 426;
identificação de pessoa colectiva n.º 501225480; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008215962

MOVITRANSPORTES PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 523;
identificação de pessoa colectiva n.º 504242563; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008216004

NATERUI — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 688;
identificação de pessoa colectiva n.º 505898543; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008215989

BENTO & MAÇÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 547;
identificação de pessoa colectiva n.º 504408321; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008215946

TRAMAGOPNEUS — COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 494;
identificação de pessoa colectiva n.º 504029126; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220079

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MARQUES ADEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 970636067; data da entrada:
28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220036

ANDREUZA — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 666;
identificação de pessoa colectiva n.º 505415623; data da entrada:
28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220087

LOBATO & LOBATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 233;
identificação de pessoa colectiva n.º 502425911; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008215997

O DELICIOSO FARNEL — PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 576;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327640; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008215920

PERPÉTUA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 337;
identificação de pessoa colectiva n.º 502967498; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008215938

PONTEX — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 68;
identificação de pessoa colectiva n.º 500220662; data da entrada:
27062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008221261

REIS — ÓPTICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 136;
identificação de pessoa colectiva n.º 501586431; data da entrada:
27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008215954

PORTALEGRE

FTH — SOCIEDADE DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1048;
identificação de pessoa colectiva n.º 505336898; data do depósito:
09062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809544

CASA DE CHURRASCO E GRELHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 717;
identificação de pessoa colectiva n.º 503254959; data do depósito:
08062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809536

MARIA MARGARIDA DA CUNHA CRISTÓVÃO BOTELHO
MIRANDA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1093;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468840; data do depósito:
08062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810895

RECTIFITORNO — SOCIEDADE DE RECTIFICAÇÃO
E TORNEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 293;
identificação de pessoa colectiva n.º 501611371; data do depósito:
08062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809528

SOUSEL

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DA SEIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00196/
111002; identificação de pessoa colectiva n.º 502704071.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2007833425

PORTO
GONDOMAR

JOSÉ SOUSA & FILHOS — JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6430/
951103; identificação de pessoa colectiva n.º 503526940; número
e data da apresentação: PC-38/050628.

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

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004586974

JOAQUIM MARTINS DA ROCHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 39 423/
850107; identificação de pessoa colectiva n.º 501480714; número e
data da apresentação: PC-37/050628.

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

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004586940

ARAÚJO & PAULO — ELECTRO BOMBAS
E PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 115/
990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504345931; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 11/050808.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Agosto de 2005.

Está conforme.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008280985

EDUARDA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 57 042/
050805; identificação de pessoa colectiva n.º P 507438639; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/050805.

Certifico que entre Eduarda Paula Martins de Almeida Cunha e
António José Lopes da Cunha foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Eduarda Cunha, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de 31 de Janeiro, 43, freguesia de São
Cosme, concelho de Gondomar.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 229 — 29 de Novembro de 200525 522-(46)

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 comercialização de tabaco, fós-
foros e isqueiros por grosso e a retalho, bem como através de máqui-
nas de venda automática; comércio por grosso de guloseimas.

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 nomeada gerente a sócia Eduarda Paula Mar-
tins de Almeida Cunha.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008280977

FRANCISCO LEMOS FERREIRA, TERRAPLANAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 690/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505931150; número e
data da apresentação: PC-35/050628.

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

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004586664

MANUEL DOS SANTOS DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 069/
010110; identificação de pessoa colectiva n.º 505144212; número e
data da apresentação: PC-34/050628.

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

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004587040

ANTÓNIO ASCENÇÃO CASTRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3900/
931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503909980; número
e data da apresentação: PC-33/050628.

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

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004586397

OLINDO DOS SANTOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 22 534/
770211; identificação de pessoa colectiva n.º 500655413; número e
data da apresentação: PC-32/050628.

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

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004587245

IRMÃOS MARTINS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 14 790/
610506; identificação de pessoa colectiva n.º 500142165; número e
data da apresentação: PC-31/050628.

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

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004586834

ROSAS & LAROUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 45 866/
890612; identificação de pessoa colectiva n.º 502171731; número e
data da apresentação: PC-30/050628.

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

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004587300

LOUSADA

ABEL & FERNANDA, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Penedo de Baixo, Nevogilde, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01447/
010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505763133; data da
apresentação: 05082005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2003000968

SILVA & PACHECO, L.DA

Sede: Campo, Nevogilde, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00616/
931013; identificação de pessoa colectiva n.º 503075604; data da
apresentação: 20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008232662

PENAFIEL

MÃOS DE TRAPOS — COMÉRCIO
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02495/
20040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506775720; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20050713.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição acima referida,
foi efectuada a mudança de sede da sociedade para a Rua do Bom
Retiro, Edifício Corcovado, loja 7, fracção C, Penafiel.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2009572530
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IMOTERMAS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00856/
930601; identificação de pessoa colectiva n.º 503003026; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20050714.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo da dissolução e encerramento da liquidação.

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

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2010870565

QUINTA DA SEIXOSA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02633/
20050120; identificação de pessoa colectiva n.º 507141989; ins-
crição n.º 1; data da apresentação: 20050712.

Certifico que pelos averbamentos n.os 1, of. apresentação n.º 13/
20050712, e 2, of. apresentação n.º 14/20050712, à inscrição acima
referida, foram averbadas as cessações de funções dos gerentes Jorge
Manuel Teixeira Rebelo e Abílio Fernando Teixeira Rebelo, respec-
tivamente, em 16 de Junho de 2005, por renúncia.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2009573080

SERVIDESP — PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02703/
20050712; identificação de pessoa colectiva n.º P 506646270;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20050712.

Certifico que entre Carlos Manuel Pacheco Moreira, Maria Manu-
ela da Silva Meireles Moreira, Cristina Isabel Meireles Pinheiro, Jor-
ge Manuel Sanhudo Pinto Monteiro e Rosária Cristina de Oliveira e
Sousa foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de SERVIDESP — Promoção e Or-
ganização de Eventos Desportivos, L.da, tem a sua sede na Rua do
Dr. Germano Vieira de Meireles, 35, da freguesia e concelho de
Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agênci-
as, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a avaliação, gestão e implementação
de actividades desportivas, promoção e organização de eventos des-
portivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de cinco mil euros, está
dividido em cinco quotas, sendo uma do valor nominal de três mil
euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Pacheco Moreira, e qua-
tro iguais do valor nominal de quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Maria Manuela da Silva Meireles Moreira, Cristi-
na Isabel Meireles Pinheiro, Jorge Manuel Sanhudo Pinto Monteiro e
Rosária Cristina de Oliveira e Sousa.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até dez vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Carlos Manuel
Pacheco Moreira, desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente.

3 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Dar e tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade,

independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração quaisquer
estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis e imóveis, assinando os respectivos contra-
tos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2010850980

PORTO — 1.A SECÇÃO

COISAS E LOISAS — COMÉRCIO DE BRINQUEDOS
PLÁSTICOS, PERFUMARIAS, QUINQUILHARIAS
E MIUDEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 667/851230; identificação de pessoa colectiva
n.º 501593284; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 0; número e data
da apresentação: 01/20050722; pasta n.º 2425.

Certifico que, por acta de 31 de Março de 2005, na sociedade em
epígrafe foi efectuado o seguinte registo:

Sede: deslocada para a Rua do Campo Lindo, 265, 2.º, Porto.

É o que cumpre certificar.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940764

CPCIS — COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES,
INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 525; identificação de pessoa colectiva n.º 501267255; nú-
mero e data da apresentação: 1275/20050630; pasta n.º 6757.

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

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008931676

CIBERCAR — AUTOMÓVEIS, REPARAÇÃO
E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 832-A; identificação de pessoa colectiva n.º 504276085;
número e data da apresentação: 1239/300605; pasta n.º 11 832-A.

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

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008926095
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FRANCISCO BARATA FERNANDES & MADALENA PINTO
DA SILVA — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7976; identificação de pessoa colectiva n.º 504884816; núme-
ros e data das apresentações: 1285 e 1286/20050630; pasta
n.º 7976.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 2003 e 2004 da
sociedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008931811

CPCIS — COMPANHIA PORTUGUESA
DE COMPUTADORES — INFORMÁTICA E SISTEMAS,

SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6421; identificação de pessoa colectiva n.º 504226835; núme-
ro e data da apresentação: 1274/300605; pasta n.º 6421.

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

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008926184

DR.A FERNANDA CALHEIROS LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9967; identificação de pessoa colectiva n.º 505323397; núme-
ro e data da apresentação: 1235/300605; pasta n.º 9967.

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

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008926214

BRITO & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 929; identificação de pessoa colectiva n.º 505977877; nú-
mero e data da apresentação: 1198/20050630; pasta n.º 11 929.

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

29 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008931307

FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTEBOL, SAD

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5745/970923; identificação de pessoa colectiva n.º 504076574;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050714; pasta n.º 5745.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para Estádio do Dragão, Via Futebol Clube do Por-
to, Entrada Poente, piso 3, Campanhã, Porto.

É o que cumpre certificar.

15 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940527

DUARTE MARTINS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 254/650519; identificação de pessoa colectiva n.º 500088870;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 24 e 26/20050718; pasta n.º 10 305.

Certifico que, por escritura de 20 de Abril de 2005 do 4.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foi alterado o corpo do
artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta ao sócio António Loureiro Pires Pinhei-
ro, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para valida-
mente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos que envol-
vam responsabilidade ou obrigação.

Mais certifico a cessação de funções do gerente Miguel dos Anjos
da Costa Ribeiro, por renúncia, em 20 de Abril de 2005.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940578

B. GEYSSEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6300/980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504094181;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20050718; pas-
ta n.º 6300.

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2005, no 2.º Cartó-
rio Notarial de Vila do Conde, na sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Junho de 2005.

É o que cumpre certificar.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940616

CARVALHO & PINTOS — COMÉRCIO
DE TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 595/20050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507353811;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20050718; pasta
n.º 13 595.

Certifico que, por escritura de 13 de Junho de 2005 do Cartório
Notarial de Matosinhos da Dr.ª Dinora Ferreira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe entre Hélder Manuel Machado Carvalho, Olívia
Maria Dias Gomes, Paulo Jorge Aragão Guimarães, António Luís
Ferreirinha Moreno, Cristina Paula Vieira Machado, Conceição Apa-
recida Pinto, Andreia da Conceição Guedes Pinto e Joana da Concei-
ção Machado Pinto, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carvalho & Pintos — Comércio de
Tabacos, L.da, tem a sede na Rua dos Campeões Europeus, Centro
Comercial Dolce Vita, Porto, piso 3, loja 318, freguesia de Campa-
nhã, concelho do Porto e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem assim como, cri-
ar filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representação so-
cial.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de tabacos,
artigos de papelaria, jornais e revistas, brinquedos e jogos, comércio a
retalho de produtos alimentares diversos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, dele pertencendo uma quota do valor nominal de seis mil
euros ao sócio Hélder Manuel Machado Carvalho, uma quota no va-
lor nominal de mil e quinhentos euros a cada um dos sócios Olívia
Maria Dias Gomes, Paulo Jorge Aragão Guimarães, António Luís
Ferreirinha Moreno, Cristina Paula Vieira Machado e Andreia da
Conceição Guedes Pinto, e duas no valor nominal de setecentos e
cinquenta euros pertença uma a cada uma das sócias Conceição Apa-
recida Pinto e Joana da Conceição Machado Pinto.
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ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas qual-
quer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer
nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficará afecta aos sócios Hélder Manu-
el Machado Carvalho, Paulo Jorge Aragão Guimarães, Cristina Paula
Vieira Machado e Conceição Aparecida Pinto, desde já nomeados
gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias duas assinaturas em conjunto de dois gerentes.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940586

FLARBI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 597/20050719; identificação de pessoa colectiva n.º 506968251;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 06/20050719; pasta
n.º 13 597.

Certifico que, por escritura de 4 de Maio de 2005 do 1.º Cartório
Notarial de Vila do Conde, na sociedade em epígrafe, foi alterado o
n.º 1 do artigo 1.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FLARBI — Sociedade Imobiliá-
ria, S. A., e tem a sua sede na Avenida de Montevideu, 236, sala 1, da
freguesia de Nevogilde, do concelho do Porto.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

20 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940632

AGULHAS, DEDAIS E OUTRAS COISAS
MAIS — REESTRUTURAÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 023/20040331; identificação de pessoa colectiva n.º 506910067;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/20050720; pasta n.º 13 023.

Certifico que, pela acta n.º 3 de 7 de Julho de 2005, na sociedade
em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Sede: deslocada para a Rua de Santos Pousada, 91-93, Porto.

É o que cumpre certificar.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940667

CLEAN BREEZE — TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
DE AR E ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 598/20050720; identificação de pessoa colectiva n.º 507398009;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20050720; pasta
n.º 13 598.

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2005 do 2.º Cartório
Notarial de Vila do Conde, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre Manuel António Rodrigues, Wemerson Pereira dos Santos, João
Baptista Goulart e Gabriela Azevedo dos Santos, cujo contrato é do
seguinte teor:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clean Breeze — Tecnologias de
Tratamento de Ar e Água, L.da, e tem a sua sede na Rua de António
Silva Marinho, 29, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

2 — A sociedade poderá, por simples deliberação da sua assembleia
geral, tomada por maioria simples de votos, transferir a sua sede para
qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem
como poderá a sociedade proceder à abertura e encerramento de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a análise e tratamento de ar e água,
limpeza e desinfecção de condutas e tubagens; comércio de equipa-
mentos para climatização e ventilação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, constituído pelas seguintes quotas: uma quota no valor de
três mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Manuel António
Rodrigues, uma quota no valor de quinhentos euros, pertencente ao
sócio Wemerson Pereira dos Santos, uma quota no valor de quinhen-
tos euros, pertencente ao sócio João Batista Goulart, e uma quota no
valor de quinhentos euros, pertencente à sócia Gabriela Azevedo dos
Santos.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos montantes e condições que forem estipulados em assem-
bleia geral.

5.º

1 — Na cessão de quotas a estranhos os sócios gozam do direito de
preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota a estranhos deverá
notificar os restantes sócios, por carta registada com aviso de recep-
ção, comunicando-lhes a sua intenção, identificando o adquirente, o
preço ajustado e o modo como será satisfeito, bem como os demais
elementos essenciais da projectada cessão.

3 — O sócio que pretender o referido direito de preferência respon-
derá, também por carta registada com aviso de recepção, nos oito dias
úteis seguintes, findo os quais, sem que tenha havido resposta, ser dado
cumprimento ao artigo 230.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — Se houver mais do que um sócio interessado em exercer o
direito de preferência, será a quota cedenda dividida e adjudicada a
todos na proporção das suas quotas.

6.º

1 — A gerência, remunerada ou não, e com ou sem caução, con-
forme for deliberada em assembleia geral, por maioria simples dos
votos fica afecta ao sócio Manuel António Rodrigues, que desde já é
nomeado gerente.

2 — A gerência pode delegar em alguns dos seus membros compe-
tência especial para determinados negócios ou espécie de negócios.

3 — A sociedade fica obrigada pela assinatura do gerente Manuel
António Rodrigues.

4 — Compete à gerência:
a) Exercer em geral os poderes normais de administração social e

nomeadamente para vincular a sociedade em documentos, actos, con-
tratos e recibos de quitação, movimentação dos respectivos dinheiros
e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores, bem como comprometer-se em
árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar ou tomar de arrendamento,
alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira
em quaisquer condições e prazos, relativamente a quaisquer móveis,
automóveis e imóveis; e

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais.
5 — Poderão ser nomeadas gerentes pessoas estranhas à sociedade.
6 — Não poderão os gerentes, sob pena de responsabilidade pesso-

al e de destituição com justa causa, obrigar a sociedade em actos es-
tranhos ao objecto social e, nomeadamente, em fianças, avales, abo-
nações e compromissos de favor, excepto quando expressamente
autorizados por deliberação dos sócios, dada por unanimidade.

7.º

1 — A sociedade goza da faculdade de amortizar qualquer quota,
nos termos dos artigos 232.º e seguintes do Código das Sociedades
Comerciais, sempre que:

a) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita a provi-
dência cautelar, ou, por qualquer forma tenha sido ou tenha que ser
arrematada, adjudicada ou vendida em consequência de processo judi-
cial;
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b) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação
sem prévio e expresso consentimento da sociedade;

c) Se o sócio que a possuir for julgado, falido ou insolvente, ou se,
sendo pessoa colectiva, se dissolver;

d) Por divórcio, separação judicial de pessoas e bens, ou só bens, a
quota ou parte da mesma não fique a pertencer ao respectivo titular
e na parte que não lhe for adjudicada;

e) Se a quota for, de algum modo, cedida com violação das regras de
autorização opção ou amortização estabelecidas nos artigos anteriores;

f) O titular perturbe gravemente a vida ou actividade da sociedade
ou ofenda o crédito, o bom nome ou o interesse da mesma;

g) Nos casos legalmente previstos.
2 — Salvo acordo em contrário, o preço de qualquer quota para

efeitos da sua amortização será igual ao seu valor nominal acrescido
da parte que lhe corresponder no fundo de reserva legal.

3 — A amortização de uma quota será acompanhada do aumento
proporcional das restantes quotas nos termos dos n.os 1 e 2 do arti-
go 237.º do Código das Sociedades Comerciais.

8.º

A assembleia geral da sociedade pode deliberar, por maioria simples
dos votos dos presentes, que a totalidade dos lucros, depois de deduzida
a parte obrigatoriamente destinada à reserva legal, seja afectada a ou-
tras reservas sem o limite imposto pelo n.º 2 do artigo 217.º do Código
das Sociedades Comerciais.

9.º

1 — Ocorrendo o falecimento ou interdição de algum dos sócios,
actuais ou futuros, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos e
capazes e os herdeiros do falecido ou interdito, representado por quem
de direito.

2 — Os herdeiros de um sócio falecido deverão exercer os seus
direitos através de um só deles, que a todos representará na sociedade
e que designarão enquanto a quota do falecido se mantiver em comu-
nhão hereditária.

10.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
com aviso de recepção, enviada para a residência dos sócios, com
pelo menos 15 dias de antecedência, quando a lei não exigir outras
formalidades.

2 — As deliberações sociais serão tomadas por maioria simples dos
votos dos sócios regularmente convocados, presentes na assembleia
geral, salvo os casos em que a lei exija imperativamente maiorias
qualificadas.

É o que cumpre certificar.

20 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940683

CASA ZÉ BOTA — ALMOÇOS E JANTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 410/900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502328304;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 03/20050720; pas-
ta n.º 3855.

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 2005, no 5.º Cartório
Notarial do Porto, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação do gerente José Fernando de Freitas Andrade, residente
na Travessa do Carmo, 20, Porto.

Data: 16 de Maio de 2005.

É o que cumpre certificar.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2008940705

BELEZA RARA — INSTITUTO DE BELEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 787; identificação de pessoa colectiva n.º 506668681; nú-
mero e data da apresentação: 1191/20050630; pasta n.º 12 787.

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

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006912020

DOORWIN — COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 073; identificação de pessoa colectiva n.º 506437051; nú-
mero e data da apresentação: 1186/20050630; pasta n.º 13 073.

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

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008931277

EMIBRA — PUBLICIDADE E CONSULTADORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 504; identificação de pessoa colectiva n.º 502505117; número
e data da apresentação: 1032/29062005; pasta n.º 19 871.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939049

CHIOCCIOLA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
CALÇADO E ACESSÓRIOS DE MODA INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 399/20050210; identificação de pessoa colectiva n.º 507216385;
averbamento n.º of. 01 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 03/20050607; pasta n.º 13 399.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração do artigo 3.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de cinco mil
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Sandra Maria de Sousa
Baltazar Caipira Nunes e Manuel Arão Gomes Nunes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Sandra Maria de
Sousa Baltazar Caipira Nunes, que desde já fica nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

Mais certifico que foi ainda efectuado o registo de cessação de fun-
ções de gerente de Sónia Raquel de Sousa Baltazar Caipira Amorim,
por renúncia.

Data: 19 de Maio de 2005.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi arquivada na res-
pectiva pasta.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657764

CITY PROJECTS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 389/20050203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506997847; averbamento n.º of. 01 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/20050603; pasta n.º 13 389.

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

Cessação de funções de gerente Alberto Pereira Gomes, por renúncia.
Data: 20 de Abril de 2005.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657730
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FERCOS — INDÚSTRIA DE TERMOCOLANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 072/760728; identificação de pessoa colectiva n.º 500602212;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20050603; pasta n.º 15 591.

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

Cessação de funções de gerente Henrique Manuel Gomes Malheiro
Dias, por renúncia.

Data: 1 de Junho de 2005.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657721

AFECTO — REPRESENTAÇÃO DE MOBILIÁRIO, ILUMINAÇÃO
E OBJECTOS DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 274/20020627; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 3; núme-
ro e data da apresentação: 02/20050530; pasta n.º 12 274.

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

 Sede: deslocada para a Rua de Eugénio de Castro, 248, sala 144,
Ramalde, Porto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

9 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2007447266

AUGUSTO CARVALHO E BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 715/921103; identificação de pessoa colectiva n.º 502872926;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 06 e 07/20050603.

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

Cessação de funções de gerente de Maria de Fátima Barbosa Le-
mos, por renúncia.

Data: 27 de Fevereiro de 2003.
Designação de gerente — António Augusto Veloso Carvalho, di-

vorciado, residente na Rua de Alfredo Sampaio, 74, 4.º, habitação 43,
Porto.

Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2007447274

C. R.  V. G. — GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 529/20050530; identificação de pessoa colectiva
n.º 507320352; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050530; pasta n.º 13 529.

Certifico que por escritura lavrada no 8.º Cartório Notarial do Porto
em 6 de Maio de 2005, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C. R. V. G. — Gestão de Imóveis, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Bolhão, 161, 1.º, freguesia de Santo Ilde-
fonso, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

 A sociedade tem por objecto a gestão e administração de imóveis;
compra, venda arrendamento de imóveis; prestação de serviços de
apoio a empresas, bem como, a escritórios e profissões liberais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de quatro mil euros pertencente ao sócio Valdemar Meirinho e
Gonçalves e outra de mil euros pertencente ao sócio Carlos Jorge dos
Reis Meirinho Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade fica afecta a quem
for nomeado em assembleia geral, sendo ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 — A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, ficando dependente do prévio
consentimento da sociedade a cessão a estranhos, à qual fica reserva-
do o direito de preferência em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Exceptuando nos casos em que estejam presentes todos os sócios,
as assembleias gerais deverão ser convocadas por carta registada, di-
rigida aos sócios com a antecedência de 15 dias.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

6 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2009284526

BOM SUCESSO — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3133/950420; identificação de pessoa colectiva n.º 503416193;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/20050601; pas-
ta n.º 3133.

Certifico que por escritura de 20 de Maio de 2005 do 2.º Cartório
Notarial da Secretaria Notarial de Matosinhos, na sociedade em epí-
grafe foi aumentado o capital com reforço de € 12,02, em dinheiro,
subscrito e realizado quanto a € 6,01, por cada um dos sócios, a acrescer
às suas quotas, alterando o artigo 3.º do pacto social, cuja a redacção
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios Joana Isabel Sil-
vestre de Oliveira e Massimo Buttiglieri.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2010656644

FEIJÃO PRETO — RESTAURANTE TÍPICO
BRASILEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 493/871023; identificação de pessoa colectiva n.º 501889701;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 17; números
e data das apresentações: 16 e 22/20050613; pasta n.º 1931.

Certifico que por escritura de 4 de Outubro de 2002 do 1.º Cartório
da Secretaria Notarial da Póvoa do Varzim, na sociedade em epígrafe
foi alterado o artigo 3.º do pacto cuja redacção passa a ser a seguinte:

Reforço: € 130 028,85 em dinheiro, subscrito quanto a
€ 123 527,41, pela sócia Maria Aurora da Silva Alves de Sá Carva-
lhal, sendo € 65 014,43 para reforço da quota de € 5985,57 e
€ 58 512,98 para reforço da quota de € 5387,02, quanto a
€ 6501,44, pelo sócio Francisco José Pina de Almeida da Costa.

Capital: € 142 000.
Sócios e quotas:
1) Maria Aurora da Silva Alves de Sá Carvalhal, casada com Joa-

quim Teixeira Carvalhal em comunhão de adquiridos, com duas quo-
tas de € 71 000 e € 63 900;

2) Francisco José Pina de Almeida da Costa, € 7100.
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Mais certifico:
Cessação de funções de gerente de Francisco José Pina de Almeida

da Costa, por renúncia.
Data: 6 de Janeiro de 2000.
Cessação de funções de gerente de Maria Aurora da Silva Alves de

Sá Carvalhal, por renúncia em 4 de Outubro de 2002.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2010656792

DILOR SAPATARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 464/870723; identificação de pessoa colectiva n.º 501856226;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 01/20050510; pasta
n.º 21 216.

Certifico que por escritura de 6 de Maio de 2005 do 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada do Porto, na sociedade em
epígrafe foi aumentado o capital com € 250 000, em dinheiro, me-
diante a emissão de 250 000 novas acções, ordinárias, ao portador,
do valor nominal de € 1 cada uma.

Foram alterados o artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 5.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de trezentos mil euros, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em trezentas mil acções, ordinárias, do
valor nominal de um euro cada uma.

ARTIGO 5.º

2 — As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
1000, 5000, 10 000 ou 100 000 acções.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

19 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2009285700

ARMADILHA SOLAR — ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7865/990621; identificação de pessoa colectiva n.º 504779990;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 11/20050506; pasta
n.º 7865.

Certifico que por escritura de 5 de Novembro de 2004 do 2.º Car-
tório Notarial de Vila do Conde, foi aumentado o capital com refor-
ço de € 10 000, em dinheiro, subscrito pelo sócio a acrescer à sua
quota, ficando o artigo 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal de quinze
mil euros, pertencente ao sócio único Luís Miguel Peixoto Duarte
Martins Veríssimo.

E que nos termos expostos dá como aumentado o capital da refe-
rida sociedade, declarando mais, na sua qualidade de gerente e sob sua
inteira responsabilidade que a importância do aumento já deu entrada
na caixa social, não sendo exigidas pela lei ou pelo contrato a reali-
zação de outras entradas.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2009285603

EDITORA — EDUCAÇÃO NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9092/341003; identificação de pessoa colectiva n.º 500343829;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/20050503; pas-
ta n.º 17 360.

Certifico que por escritura de 10 de Agosto de 2004, no 9.º Cartório
Notarial do Porto foi aumentado o capital com € 17 508,41 em di-
nheiro, subscrito por todos os sócios, na proporção e reforço das suas
quotas, na sociedade em epígrafe, alterando o seu artigo 5.º, ficando
com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
um mil euros, dividido em três quotas, uma de vinte mil e setecentos
euros pertencente ao sócio Leonel Moreira da Costa, e duas de cento
e cinquenta euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João
Carlos Marques da Costa e Leonel Marques da Costa.

Adverti os outorgantes de que o registo destes actos é obrigatório
e que deve ser requerido na competente Conservatória no prazo de
três meses.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2009284917

FÁBRICA DE GESSOS DIAS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 741/19620508; identificação de pessoa colectiva n.º 500105944;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20050525; pasta
n.º 25 178.

Certifica que, por escritura de 29 de Abril de 2004 do 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Leiria, na sociedade em
epígrafe foi aumentado o capital com o reforço de € 1508,41, em
dinheiro, subscrito quanto a € 301,68 por cada um dos sócios Rita
Lopes Pereira de Faria Lopes Dias e Pedro Lopes Pereira de Faria,
quanto a € 150,84, por cada um dos sócios Joaquim Emídio Sequeira
de Faria e Maria Isménia Neto Brandão de Faria e € 603,37, pelos
sócios Rita Lopes Pereira de Faria Lopes Dias e Pedro Lopes Pereira
de Faria e o usufrutuário Joaquim Emídio Sequeira de Faria.

Alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção passa a ser a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas do valor
nominal de mil euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Rita Lopes Pereira de Faria Lopes Dias e Pedro Lopes Pereira de
Faria; duas do valor nominal de quinhentos euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Joaquim Emídio Sequeira de Faria e Maria
Isménia Neto Brandão de Faria, e uma do valor nominal de dois mil
euros, pertencente, em nua propriedade, aos sócios Rita Lopes Perei-
ra de Faria Lopes Dias e Pedro Lopes Pereira de Faria, em comum e
partes iguais, cujo usufruto vitalício pertence ao sócio Joaquim Emí-
dio Sequeira de Faria.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Valente
da Costa Loureiro. 2010656563

CAIANOS — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 205/870413; identificação de pessoa colectiva n.º 501811338;
número e data da apresentação: 549/20050622; pasta n.º 19 743.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002346283
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EFADIL — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL
ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 599/850319; identificação de pessoa colectiva n.º 501499482;
número e data da apresentação: 554/20050622; pasta n.º 19 876.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009287711

AMÉRICO DE ARAÚJO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 088/820209; identificação de pessoa colectiva n.º 501254579;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 08/20050530; pasta
n.º 21 647.

Certifico que foi na sociedade em epígrafe efectuado o seguinte
registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: 31 de Dezembro de 2007.
Designada liquidatária, em 6 de Abril de 2005, Maria de Lourdes

Gonçalves Nunes, residente na Rua de Latino Coelho, 88, 3.º, esquer-
do, Porto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2009284542

CIVILIS — CONSULTORIA NO SECTOR
DA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 546/20050613; identificação de pessoa colectiva n.º 507132378;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050613; pasta
n.º 13 546.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CIVILIS — Consultoria no Sector da
Construção, L.da, e tem a sua sede na Casa da Companhia, sita na Rua
das Flores, 69, freguesia da Vitória, concelho do Porto.

§ único. A sede social pode ser transferida para qualquer outro lo-
cal dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe por deli-
beração da assembleia geral de sociedade.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é fiscalização de obras de construção, consul-
toria no sector da construção e desenvolvimento de tecnologias da
informação e comunicação na área da construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
correspondendo à soma de duas quotas, sendo uma de valor nominal
de € 3000 pertencente ao sócio Luís Manuel de Carvalho Luna e outra
de valor nominal de € 2000 pertencente ao sócio Filipe Miguel Sea-
bra e Cunha Marques de Tavares.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos e presta-
ções suplementares de que ela carecer, até ao limite do quíntuplo do
capital social, nas condições a deliberar em assembleia geral de soci-
edade.

ARTIGO 4.º

A cessão das quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da Sociedade, gozando esta de direito de preferência na respectiva
aquisição, seguida dos restantes sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio
Filipe Miguel Seabra e Cunha Marques de Tavares, desde já nomeado
gerente.

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

3 — A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

4 — A gerência poderá fazer contratos de arrendamento ou tres-
passe de e para a sociedade, celebrar contratos de leasing, comprar e
vender bens imóveis e obter empréstimos pelo tempo, prazo e con-
dições que entender.

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

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando se veri-
fique algum dos seguintes factos:

a) Insolvência ou falência do seu titular;
b) No caso de arresto, penhora, apreensão da quota ou qualquer

procedimento cautelar excepto arrolamento ou se deva proceder à
sua venda, arrematação ou adjudicação em qualquer processo judicial,
fiscal ou administrativo;

c) Se a quota houver sido cedida, a título oneroso ou gratuito, sem
o consentimento da sociedade;

d) Por acordo com o respectivo titular;
e) Quando o respectivo titular tiver um comportamento que pre-

judique a imagem da sociedade ou que afecte o regular funcionamento
ou negócios da mesma;

f) Quando o respectivo titular manifeste desinteresse, negligência e
deslealdade no exercício das suas funções que se revelem perturbado-
ras do funcionamento da sociedade;

g) Por interdição ou inabilitação do sócio;
h) Quando algum sócio se divorciar ou separar judicialmente de

pessoas e bens, excepto se a quota lhe vier a ser adjudicada em par-
tilhas por força do regime de bens do casamento.

2 — A amortização será realizada pelo valor nominal da quota.
3 — A amortização considera-se realizada com o depósito efectu-

ado na Caixa Geral de Depósitos à ordem de quem de direito.
4 — A quota amortizada pode figurar no balanço como tal, sendo

permitido posteriormente e por deliberação dos sócios, criar uma ou
várias quotas, em vez de amortizadas, destinadas a serem alienadas a
um ou alguns dos sócios.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657799

EURIMAPA — SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E DESENHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 540/20050603; identificação de pessoa colectiva n.º 507189736;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20050603; pasta
n.º 13 540.

Certifico que, por escritura lavrada em 2 de Março de 2005 no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
Eurizanda Maria Gomes Correia Ramalho constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EURIMAPA — Serviços de Topogra-
fia e Desenho, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Camões, 93, 3.º,
sala C, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

§ 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 em serviços de topografia e desenho.

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.

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.
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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 socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

13 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657748

FORUM CASA CONSULTING — CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 531/20050530; identificação de pessoa colectiva
n.º 507322002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20050630; pasta n.º 13 531.

Certifico que, por escritura lavrada em 30 de Maio de 2005 no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Forum Casa Consulting —
Consultadoria e Gestão, L.da, e reger-se-á pelos presentes estatutos e
demais legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 — A sociedade tem a sua sede social na Rua de Azevedo Couti-
nho, 39, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Ramalde, na cidade do
Porto, concelho do Porto.

2 — Por mera decisão da gerência, poderá a sociedade deslocar li-
vremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, agências, delega-
ções, estabelecimentos ou outras formas locais de representação no
território nacional ou estrangeiro, que considere necessário.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a realização de consultadoria e assis-
tência técnicas, nomeadamente a preparação e elaboração de estudos
técnicos, de mercado, financeiros e afins, para suporte à gestão em-
presarial, bem como a gestão de processos negociais relativos a quais-
quer negócios jurídicos, designadamente a compra e venda, a cessão,
a fusão, a aquisição, a dissolução, ou outros, de sociedades empresari-
ais, ou quaisquer outras formas de associação, tais como agrupamen-
tos complementares de empresas, consórcios, suas gestoras de parti-
cipações sociais, e as suas respectivas participações sociais.

ARTIGO 4.º

Participações noutras sociedades

A sociedade pode tomar participações em quaisquer outras socieda-
des, constituídas ou a constituir, ainda que com o objecto diferente do
seu, em agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou

agrupamentos europeus de interesse económico (AEIE) ou outras
formas de agrupamentos não societários de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, cessão e amortização

de quotas e suprimentos

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quo-
tas, sendo uma no valor nominal de quatro mil e setecentos e cin-
quenta euros, pertencente à sócia Ana Sofia Gomes Ferreira de Frei-
tas Crespo, e outra no valor nominal de duzentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio Miguel Maria de Oliveira Cameira Coelho e
Sousa.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas e direito de preferência

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, a terceiros fica sujeita ao
direito de preferência dos demais sócios na proporção das quotas que
cada um deles detiver no capital social.

2 — Para efeitos do exercício do direito de preferência estipulado
no n.º 1, o sócio que pretender ceder a sua quota, total ou parcial-
mente, deverá notificar os demais sócios através de carta registada
com aviso de recepção, indicando o preço de cessão, as condições de
pagamento e identificando o cessionário.

3 — O sócio ou sócios que pretendam exercer o direito de preferên-
cia deverão comunicar a sua intenção ao sócio cedente, através de carta
registada com aviso de recepção, enviada no prazo máximo de 30 dias.

4 — No caso de um ou mais sócios pretenderem exercer o direito
de preferência, a quota será divida entre eles na proporção das quotas
detidas.

5 — No caso de a cessão ser efectuada gratuitamente ou de se pro-
var simulação de preço, o direito de preferência será exercido pelo
valor da quota constante do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Amortização

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o titular da quota for declarado falido ou insolvente;
c) Quando, em caso de litígio judicial, a quota for objecto de pe-

nhor, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
d) Quando o sócio tenha violado os presentes estatutos e, em par-

ticular, o estabelecido no artigo 6.º;
e) Quando o sócio tenha usado informação obtida no exercício do

seu direito enquanto sócio para fins estranhos à sociedade, causando
desse modo, danos a esta ou aos restantes sócios.

2 — A assembleia geral que deliberar a amortização obtida deter-
minará se as restantes quotas deverão ser aumentadas na proporção
do respectivo valor nominal ou se a quota amortizada deverá constar
de balanço para efeito de eventual criação de uma ou mais quotas, a
alienar a um ou mais sócios ou a terceiros.

3 — Salvo quando a lei ou o presente contrato dispuserem de for-
ma diversa, o preço da amortização será o que resultar do último
balanço aprovado, ou, no caso de este ter mais de seis meses, de acor-
do com o balanço especialmente elaborado para o efeito.

ARTIGO 8.º

Suprimentos

Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, nos termos da
lei.

CAPÍTULO III

Gerência, vinculação da sociedade,

assembleia geral

ARTIGO 9.º

Gerência

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo com o
que for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Ana Sofia Go-
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mes Ferreira de Freitas Crespo, que fica, desde já, nomeada gerente, com
dispensa de caução.

ARTIGO 10.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente ou de
um procurador, dentro dos limites conferidos na procuração.

2 — É porém vedado ao gerente vincular a sociedade em actos,
documentos e obrigações estranhos aos interesses da mesma.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 — As assembleias gerais serão convocadas pela gerência através
de cartas registadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com
a antecedência mínima de 30 dias, devendo a convocatória indicar
especificamente os assuntos a tratar.

2 — Poderá qualquer sócio fazer-se representar nas assembleias gerais
por outra pessoa, sócia ou não sócia, bastando para o efeito simples
carta dirigida à sociedade.

3 — O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade con-
cedida por lei, de as deliberações serem tomadas unanimemente por
escrito, ou de ser dispensada a convocatória quando estejam presen-
tes ou devidamente representados todos os sócios.

4 — Excepto quando a lei ou o presente contrato dispuserem dife-
rentemente as deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria simples do capital social emitido.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral deverá reunir nos primeiros três meses de
cada ano, para deliberar sobre o relatório de gerência, contas anuais e
a proposta de apreciação de resultados, bem como para proceder à
apreciação da gerência da sociedade.

2 — Todas as deliberações tomadas pela assembleia geral deverão
constar de acta, a qual deverá ser assinada por todos os sócios presen-
tes ou representados.

CAPÍTULO IV

Distribuição de dividendos

ARTIGO 13.º

Distribuições de dividendos

O lucro líquido apurado em cada balanço terá a seguinte aplicação:
a) 5 %, pelo menos, para fundo de reserva legal, enquanto este

não estiver preenchido ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;
b) Os montantes que forem decididos pela assembleia geral para a

constituição, reforço de outras reservas ou para outros fins;
c) O saldo para distribuição aos sócios nos termos e condições que

a assembleia geral determinar sem dependência do normativo contido
no artigo 217.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 14.º

Dissolução e liquidação

1 — Compete à assembleia geral deliberar sobre a dissolução da
sociedade.

2 — A liquidação será efectuada extrajudicialmente de acordo com
a lei e com a deliberação da assembleia geral, sendo liquidatários os
gerentes em funções à data da deliberação de dissolução, salvo se a
assembleia geral deliberar diferentemente.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 15.º

Preceitos dispositivos da lei comercial

A assembleia geral pode deliberar a derrogação dos preceitos mera-
mente dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2009284534

CLUBVIDA — COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
E PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 551/20050615; identificação de pessoa colectiva n.º 507381246;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050615; pasta
n.º 13 551.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CLUBVIDA — Comércio
de Produtos de Higiene e para o Lar, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Antero de Quental, 75, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e importação de uma
grande variedade de artigos nomeadamente produtos de higiene pes-
soal e cosmética, produtos alimentares, utilidades domésticas, mobili-
ário, artigos de vestuário, acessórios de moda, calçado, artigos médicos
e ortopédicos e ainda artigos técnicos para idosos e outras pessoas
com necessidades especiais. Exploração de gabinetes designadamente
na área da podologia, psicologia. Serviços de apoio domiciliário.

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 sete mil
euros, pertencente à sócia Inês de Jesus Teixeira Fernandes, outra do
valor nominal de três mil euros, pertencente ao sócio António Ma-
nuel Sampaio Ribeiro.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657829

BARBOSA, BARBOSA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 548/20050613; identificação de pessoa colectiva n.º 507258657;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20050613; pasta
n.º 13 548.
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Certifico que entre Adelino Manuel Barbosa Gomes, Paulo Manuel
Barbosa de Sousa e Alexandre Miguel Barbosa de Sousa foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Barbosa, Barbosa & Barbosa, L.da, com
sede na Rua do Cais das Pedras, 5, freguesia de Massarelos, concelho
do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos de
restauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
dois mil quinhentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Adelino
Manuel Barbosa Gomes, e duas iguais do valor nominal de mil duzen-
tos e vinte e cinco euros, pertencentes uma a cada um dos restantes
sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Adelino Manuel
Barbosa Gomes e Alexandre Miguel Barbosa de Sousa.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

16 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657810

ARQUITECTOS ALIADOS — CONSULTORES
DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 545/20050609; identificação de pessoa colectiva n.º 507260929;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20050609; pasta
n.º 13 545.

Certifico que entre Pedro Nuno de Freitas Monteiro, Marco Ale-
xandre Martins Marques e José Luís Barbosa e Silva Soares foi cons-

tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arquitectos Aliados — Consultores de
Arquitectura, Engenharia e Informática, L.da, com sede na Avenida dos
Aliados, 9, 1.º, A, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de arquitectura; progra-
mação, consultoria e assistência técnica na área de informática e
multimédia; actividades de engenharias e técnicas afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e um euros e está dividido em três quotas iguais do valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de três geren-
tes, excepto em movimentos bancários, incluindo cheques, e contra-
tos de prestação de serviços, em que bastam duas assinaturas.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657772

EMÍDIO NEVES & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 093/730305; identificação de pessoa colectiva n.º 500094764;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 05/20050609; pasta
n.º 6631.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 15 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657780
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EXPOENTE MÁXIMO — ACOMPANHAMENTO ESCOLAR
E PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7570/990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504338200;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050607.

Certifico que foi na sociedade em epígrafe efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 07 de Junho de 2005.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2010657756

PORTO — 3.A SECÇÃO

JULIETA, DROLICE & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 929/721110; identificação de pessoa colectiva n.º 500160635;
número e data da apresentação: 30/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008277895

OLIVEIRA MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 682/421028; identificação de pessoa colectiva n.º 500842922;
número e data da apresentação: 29/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008277887

MBII — PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 912/900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502552379;
número e data da apresentação: 211/20050629.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047125

ESPACIAL — LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 614/860822; identificação de pessoa colectiva n.º 501704230;
número e data da apresentação: 59/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047370

PONTO AZUL — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 087/990319; identificação de pessoa colectiva n.º 504727052;
número e data da apresentação: 14/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904873

ELECTRO MACIEL — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 377/20040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506814785;
número e data da apresentação: 13/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904865

CONFEITARIA-SNACK JÚLIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 453/20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505415984;
número e data da apresentação: 12/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904857

TRANSPORTES ANTÓNIO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05589/950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503387320;
número e data da apresentação: 10/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904849

ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 457/901108; identificação de pessoa colectiva n.º 502444606;
número e data da apresentação: 134/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2004509740

SOCIEDADE AGRÍCOLA TORRES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 810/20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506525600;
número e data da apresentação: 136/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047389

FERNANDA COELHO & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 413/20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506826090;
número e data da apresentação: 137/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047397

GESTAVAC — ENGENHARIA ELECTROMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 798/20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504870149;
número e data da apresentação: 138/20050630.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2011293510

POLÍGONO — FORMAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 526/20000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504721313;
número e data da apresentação: 140/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2003003495

HELENA SOARES & CRISTINA RIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 440/20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504798359;
número e data da apresentação: 141/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2011119294

EUROTECNOLOGIA — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 420/890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502132434;
número e data da apresentação: 142/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2004443529

RICARDO ROSEIRA CAYOLLA — ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 559/20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505689200;
número e data da apresentação: 144/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047400

SFIDOR — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 629/20030205; identificação de pessoa colectiva n.º 506450813;
número e data da apresentação: 139/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047419

PERSONALIDADE LASER  —  COMÉRCIO
DE PRODUTOS E BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 005/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504666673;
número e data da apresentação: 145/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047427

SERRALHARIA CIVIL RAMOS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 680/981126; identificação de pessoa colectiva n.º 504295659;
número e data da apresentação: 60/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047362

SERMETRA — SERVIÇOS MÉDICOS
DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04521/940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503221864;
número e data da apresentação: 28/20050630.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2011027950

GESTLUZ II — CONSULTORIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 870/950206; identificação de pessoa colectiva n.º 503234940;
número e data da apresentação: 75/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904580

EVICAR (NORTE) — COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 682/20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 503809896;
número e data da apresentação: 88/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904601

MOREIRA DE SÁ & CAPITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 740/20030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506526658;
número e data da apresentação: 93/0050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904644

TAREJA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 814/20030516; identificação de pessoa colectiva n.º 503818917;
número e data da apresentação: 89/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904652

FERNANDO MORAIS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 649/20011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505665840;
número e data da apresentação: 76/20050701.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904660

INOVAFORMAÇÃO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 368/20020829; identificação de pessoa colectiva n.º 504385453;
número e data da apresentação: 77/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904679

ANTÓNIO RUI PINTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 810/20020307; identificação de pessoa colectiva n.º 505675790;
número e data da apresentação: 79/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904571

TRANSPORTES AUTO-RÁDIO PORTUGAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 115/20050621; identificação de pessoa colectiva n.º 506078876;
número e data da apresentação: 78/20050628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904563

CAYOLLA & CAYOLLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 293/20020711; identificação de pessoa colectiva n.º 506185788;
número e data da apresentação: 82/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904555

EDENCOLORS — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09204/980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504067583;
número e data da apresentação: 89/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904547

KAÚNA — CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 225/980807; identificação de pessoa colectiva n.º 504253573;
número e data da apresentação: 80/20050701.

 Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904539

BONDUODECOR — IMPORTAÇÃO DE TECIDOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 239/20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505540215;
número e data da apresentação: 73/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2004442603

VALDEMAR RIBEIRO & FILHOS — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 557/20040614; identificação de pessoa colectiva n.º 506657663;
número e data da apresentação: 84/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904520

CLIPH ARMA — ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 798/20041209; identificação de pessoa colectiva n.º 507141814;
número e data da apresentação: 86/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2004442611

ALBERTO VON DOELLINGER RAMOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 111/20031106; identificação de pessoa colectiva n.º 506687627;
número e data da apresentação: 85/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2004442581

INOVAMAIS — SERVIÇOS DE CONSULTADORIA
EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09144/971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504041266;
número e data da apresentação: 78/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2010047001

MAGUIDENT — CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 219/20040122; identificação de pessoa colectiva n.º 506809099;
número e data da apresentação: 65/20050701.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2002143595

MINILÂNDIA — SALA DE ESTUDOS E ACTIVIDADES
DE APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 945/20030731; identificação de pessoa colectiva n.º 506524833;
número e data da apresentação: 95/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904695

X 64 — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 594/971114; identificação de pessoa colectiva n.º 503998982;
número e data da apresentação: 92/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904709

SETAS COSTA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 057/970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503819042;
número e data da apresentação: 74/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904717

ROGARCI — PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 936/20030731; identificação de pessoa colectiva n.º 504595776;
número e data da apresentação: 102/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904725

CENTRO ECOGRÁFICO DR. MANUEL CONDEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 188/870922; identificação de pessoa colectiva n.º 501878130;
número e data da apresentação: 91/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904733

TIMESCALE, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 558/20040614; identificação de pessoa colectiva n.º 506969517;
número e data da apresentação: 71/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904741

RANGEL & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3032/950313; identificação de pessoa colectiva n.º 503396290;
número e data da apresentação: 101/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2004094133

PHARMADESIGN — ARQUITECTURA DE INTERIORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 592/20000216; identificação de pessoa colectiva n.º 504823361;
número e data da apresentação: 100/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2004442654

J. V. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06239/950915; identificação de pessoa colectiva n.º 503502499;
número e data da apresentação: 9/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904830

RESIN — RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 01224/890323; identificação de pessoa colectiva n.º 502128950;
número e data da apresentação: 8/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904822

3 J — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 290/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504796291;
número e data da apresentação: 94/20050701.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904610

ELEVSTAR — MONTAGEM ELEVADORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 679/20030226; identificação de pessoa colectiva n.º 505671247;
número e data da apresentação: 97/20050701.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904628

SOHAL — DESIGN, MONTAGEM, MANUTENÇÃO
DE AQUÁRIOS E LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 768/20041111; identificação de pessoa colectiva n.º 507158598;
número e data da apresentação: 96/20050701.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008904636

PÓVOA DE VARZIM

CLÍNICA DE PEDIATRIA DR.A ANA MARIA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03366/20031120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506632970; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553071

MANUEL DA CRUZ FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01238/910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502490241;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552610

RUDIGUEL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01308/910730; identificação de pessoa colectiva n.º 502598387;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553047

DUPLA ESQUADRIA — CONSTRUÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02626/001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505160366;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552911

MARISOL & SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01552/930609; identificação de pessoa colectiva n.º 500880697;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565819

RAMOS SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00387/790319; identificação de pessoa colectiva n.º 500840881;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556437

CONSTRUÇÕES SOBE E DESCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02936/011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505802856;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556364

ABÍLIO & VERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02717/010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505456575;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557042

IBEROFAX — VENDA E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02791/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505615150;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008116123

SANIQUINTÃ — AQUECIMENTO E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03429/20040326; identificação de pessoa colectiva n.º 506685608;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556615

AGÊNCIA FUNERÁRIA ISAC & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03343/20030919; identificação de pessoa colectiva n.º 506705498;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556577
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ICONEFILE — FORMAÇÃO E CONSULTADORIA
MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03163/20021003; identificação de pessoa colectiva n.º 503832871;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556569

METALPÓVOA — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01132/900116; identificação de pessoa colectiva n.º 502270527;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008111628

CONSTRUÇÕES — JOSÉ MANUEL FLORES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02910/011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505648199;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556860

PICHELARIA ILÍDIO SACRAMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02777/010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505480670;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556852

MAIO & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02331/990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504490605;
data da apresentação: 06072005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554264

FARMÁCIA MARQUES RAMALHO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03115/20020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506215920;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556410

MONTE & PONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00637/840103; identificação de pessoa colectiva n.º 501533745;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556445

P. M. A. — CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02583/000707; identificação de pessoa colectiva n.º 505016966;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/07072005.

Certifico que, por escritura de 27 de Junho de 2003, do 1.º Cartório
Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade em epígrafe
foi aumentado de € 300 000 para € 840 000, após o aumento de
€ 540 000, subscrito em dinheiro e da seguinte forma: a sócia Maria
da Conceição Martins Braz com € 360 000; Marco António Brás da
Silva Campos; Paulo Manuel Brás Campos e Abel José Brás da Silva
Campos, com € 60 000, cada um e em consequência alterado o arti-
go 3.º, do contrato, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de oito-
centos e quarenta mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas,
sendo: três iguais com o valor nominal de cem mil euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Marco António Brás da Silva
Campos; Paulo Manuel Brás Campos e Abel José Brás da Silva Cam-
pos e uma com o valor nominal de quinhentos e quarenta mil euros,
pertencente à sócia Maria da Conceição Martins Braz.

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

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009556810

TRANSPORTES S. LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02411/990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504310429;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/07072005.

Certifico que ficou depositada fotocópia da escritura referente à
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido aprovadas em 30 de Junho de 2005.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009556720

MONTE & MONTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00456/801212; identificação de pessoa colectiva n.º 501112308;
número e data da apresentação: 15/01072005.

Certifico que foi depositado o projecto de cisão-fusão e demais
documentos das sociedades: MONTEADRIANO, SGPS, S. A., Monte
& Monte, S. A., e Sociedade de Empreitadas Adriano, S. A.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009569555
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HENRIQUE & SANDRA — SERVIÇOS MÉDICOS
DE RADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02764/010626; identificação de pessoa colectiva n.º 504472422;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557255

URGIPÓVOA — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01146/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502308290;
data da apresentação: 06072005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554248

CONFECÇÕES VILAR & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03089/20020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506123332;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565894

INCONS — INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00277/761124; identificação de pessoa colectiva n.º 500611360;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565886

CAFÉ FONTAINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01741/941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503338648;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553373

MÓVEIS FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01021/881130; identificação de pessoa colectiva n.º 502070765;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553128

CASA DO PAPEL — COMÉRCIO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01149/900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502312955;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552202

CRAVEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00629/830707; identificação de pessoa colectiva n.º 501412972;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552652

FONTCLIMA — CANALIZAÇÕES
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03439/20040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506888550;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552644

DOMINGOS LOPES — COMÉRCIO DE BEBIDAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03391/20040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506831515;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553365

PLACO MODERNO — ISOLAMENTOS TÉRMICOS
E ACÚSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02255/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504182587;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553144

ANTÓNIO FREITAS & MARIA DEOLINDA
DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02949/011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505886049;
data da apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553160

AGÊNCIA FUNERÁRIA PALHARES — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01064/890529; identificação de pessoa colectiva n.º 502166096;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122263

CASA DAS SALGUEIRAS — HOSPEDARIA
E VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02700/010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505434873;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553179

BELMIRO FERREIRA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00594/821215; identificação de pessoa colectiva n.º 501338918;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553195

HORANTEX — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00930/880318; identificação de pessoa colectiva n.º 501954163;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553187

A FLOR D’OESTE — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01161/900423, identificação de pessoa colectiva n.º 502335181;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553217

SETRAMADE — MADEIRAS M. & C. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01192/900809; identificação de pessoa colectiva n.º 502399040;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553209

IMOCANADÁ — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01833/950810; identificação de pessoa colectiva n.º 503496936;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010058020

FARMÁCIA DO PASSEIO ALEGRE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03283/20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 505449196;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553012

CUNHASEGUR — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02693/010409; identificação de pessoa colectiva n.º 504950924;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122638

ADOLFO MOREIRA MAIA — INDÚSTRIA
DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02256/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 503517925;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553004

MOTOSAVOR — COMÉRCIO DE VEÍCULOS
DE DUAS RODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02356/990225; identificação de pessoa colectiva n.º 503824461;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552989



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 229 — 29 de Novembro de 2005 25 522-(65)

RUPNEU — COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01355/920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502686049;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552890

J. CANCELA — COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02640/001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505196999;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552881

AUGUSTO DO SÉRGIO — EMPREENDIMENTOS
BALNEARES E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01377/920309; identificação de pessoa colectiva n.º 502698241;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553390

JOPIN — INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00717/850710; identificação de pessoa colectiva n.º 501544330;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552997

CONSTRUÇÕES MARIANINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00748/851210; identificação de pessoa colectiva n.º 501601414;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010058011

S. & E. CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03304/20030620; identificação de pessoa colectiva n.º 506603105;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552636

DEOLINDA & AUTÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 000444/800903; identificação de pessoa colectiva n.º 501063528;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553098

MANUEL BARROSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01170/900517; identificação de pessoa colectiva n.º 502349891;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122301

CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DR. MACHADO LEMOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03303/20030620; identificação de pessoa colectiva n.º 506584364;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

20 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2009553314

GARAGEM MORIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01514/930312; identificação de pessoa colectiva n.º 502958103;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553306

SILVA E FERNANDES — PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03278/20030411; identificação de pessoa colectiva n.º 506518892;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553284

IRMÃOS TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01114/891121; identificação de pessoa colectiva n.º 502249455;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552725
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AVIÁRIOS XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00617/831123; identificação de pessoa colectiva n.º 501376410;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553322

FARMÁCIA SAUDIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03463/20040520; identificação de pessoa colectiva n.º 506963020;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553241

DR. SÉRGIO HADDAD — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01256/910307; identificação de pessoa colectiva n.º 502513721;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553233

ADIVER — ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01493/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502918845;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553268

AMORIM & CODEÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01870/951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503543900;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553250

RIOALTO — PRODUTOS PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02036/970117, identificação de pessoa colectiva n.º 503816531;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557328

MARIA EDUARDA MARAFONA — BANHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03062/20020426; identificação de pessoa colectiva n.º 506130711;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557280

AUGUSTO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00137/680930; identificação de pessoa colectiva n.º 500525811;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553276

HENRIQUE & SANDRA — SERVIÇOS MÉDICOS
DE RADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02764/010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505472422;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557263

HOMERO MARQUES PEREIRA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00288/770309; identificação de pessoa colectiva n.º 500646651;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2004418494

LOUREIRO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00199/730607; identificação de pessoa colectiva n.º 500168687;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2002190232

PAMVOS — PROJECTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02345/990215; identificação de pessoa colectiva n.º 504446681;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556623
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ALBINO ROSA & IRMÃO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01726/941021; identificação de pessoa colectiva n.º 503297283;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556658

L. Z. CARPETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02119/970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503947881;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556666

ALFAPAR — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02488/991126; identificação de pessoa colectiva n.º 502543019;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556674

PRESTISERVE — GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00940/880503; identificação de pessoa colectiva n.º 501973176;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556682

TRANSPORTES ANTÓNIO POÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02579/000628, identificação de pessoa colectiva n.º 504939173;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

15 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565711

PORTOGALIZA — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02578/000627; identificação de pessoa colectiva n.º 504842838;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565614

CAVES COSTA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02487/991126; identificação de pessoa colectiva n.º 500265992;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565630

CONFECÇÕES CANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00946/880512; identificação de pessoa colectiva n.º 501976477;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554299

EUROPÓVOA — CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02103/970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503947938;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565622

VIPÓVOA CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01500/930216; identificação de pessoa colectiva n.º 502932058;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556844

FARMÁCIA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01436/920807; identificação de pessoa colectiva n.º 502816082;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565967

FELMAC — MALAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02426/990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504489011;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556470
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ALZIRA SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02858/010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505684489;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556461

RECAUCHUTAGEM POVOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00250/760124; identificação de pessoa colectiva n.º 500412243;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 09/23062005.

Certifico que, por escritura de 15 de Março de 2005, do 1.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa de Varzim, foi o capital social da sociedade em
epígrafe, aumentado de € 5000 para € 25 000, após reforço de
€ 20 000, efectuado por novas entradas em dinheiro subscritas pelas
sócias em parte iguais.

Mais certifico que a sociedade em epígrafe alterou a firma para
Recauchutagem Povoense, L.da

Certifico também que pela mesma escritura foi alterada a redacção
dos artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º e aditados dois novos artigos,
9.º e 10.º, ao pacto social, cuja redacção actual é a seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 — A sociedade tem a firma Recauchutagem Povoense, L.da

2 — A sede social é na freguesia e concelho da Póvoa de Varzim,
Praça dos Combatentes, edifício 4, 4.º, A.

3 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais, sucur-
sais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer
agrupamentos complementares de empresas, associações em partici-
pação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de vinte e cinco mil euros, integralmente reali-
zado, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor nomi-
nal de doze mil e quinhentos euros, cada uma pertencente a cada uma
das sócias Carla Maria Coutinho dos Santos Azevedo e Maria Isabel
Coutinho dos Santos.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 — Poderão ser exigidas aos sócios, e na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao limite máximo cor-
respondente a dez vezes o seu capital social.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, cujos juros
e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

3 — A exigibilidade de prestações suplementares depende de deli-
beração dos sócios tomada por maioria simples dos votos correspon-
dentes ao capital social, que fixará igualmente o montante tornado
exigível e o prazo de prestação.

ARTIGO 6.º

Divisão e cessão de quotas

1 — Em caso de cessão de quotas a terceiros será necessário o
consentimento prévio da sociedade, sendo que fica reservado a esta o
direito de preferência na sua aquisição.

2 — Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir ou
amortizar tal quota pelo valor do último balanço aprovado, acrescido
da quota-parte correspondente aos fundos de reserva.

3 — A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer sócio, continuando com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros
do falecido ou representante do interdito, devendo os co-titulares de
qualquer quota nomear um de entre si que a todos represente na soci-
edade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 — A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos e
por deliberação, por maioria simples, da assembleia geral da socieda-
de:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte ou interdição do respectivo titular;
c) Em caso de arresto, penhora, ou outra forma de apreensão judi-

cial, e ainda no caso de falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens

de qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a pertencer por
inteiro;

e) Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida cessão
de quotas a favor de estranhos.

2 — A amortização de quotas terá como contrapartida o valor
resultante do último balanço aprovado e parte correspondente aos
fundos de reserva, salvo o preceituado em disposições legais impera-
tivas.

3 — O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser frac-
cionado emquatro prestações semestrais e iguais, salvo o preceituado
em disposições legais imperativas.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes nomeados
em assembleia geral, os quais têm ou não remuneração, conforme
deliberado pelos sócios.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes em
conjunto.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao número anterior, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em Juízo, bem como comprometer-
-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente-

mente do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socieda-
de.

ARTIGO 9.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os impe-
rativos legais quanto à constituição do fundo de reserva legal, serão
aplicados conforme for deliberado, por maioria simples, pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

O sócio, ou sócios, impedido de comparecer à assembleia geral,
poderá fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à
sociedade, mediante simples carta, por ele assinada, dirigida à socie-
dade, identificando o representante.

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

Está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010065654

JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00606/830315; identificação de pessoa colectiva n.º 501382895;
data da apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122433

CONFECÇÕES LUSO-SUECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01159/900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502324520;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009926358

JOSÉ, ADÉLIO & OFÉLIA — INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01917/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503625140;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122417

FERNANDO BOUCA — ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02124/970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503955930;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553063

M. C. CRAVEIRO — EMPREENDIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02997/20020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505763737;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010058089

POSTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS S. PEDRO
DE RATES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01019/881121; identificação de pessoa colectiva n.º 502066601;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010058186

SPORT GOMES — ARTIGOS DESPORTIVOS
E LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02052/970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503844454;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010058178

LOURENÇO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00607/830316; identificação de pessoa colectiva n.º 501377069;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552970

GOMES LIMA — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01625/931222; identificação de pessoa colectiva n.º 503117579;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553136

ANTÓNIO OLIVEIRA & NEVES — COMÉRCIO
E INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01080/890724; identificação de pessoa colectiva n.º 501920773;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565657

FORSILVEST — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02364/990322; identificação de pessoa colectiva n.º 504487744;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557360

JOSUÉ & LÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03240/20030319; identificação de pessoa colectiva
n.º 506489906; data da apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557301

ESPAÇO ACTUAL CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01084/890807; identificação de pessoa colectiva n.º 502203153;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557352

BIZANS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FIBRAS
TÊXTEIS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03468/20040528; identificação de pessoa colectiva n.º 506854922;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557298

UROMAR — CLÍNICA DE UROLOGIA E ANDROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03268/20030325; identificação de pessoa colectiva n.º 506529819;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122492

HYDRACARE — GABINETE DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03265/20030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506486060;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122379

ADRIANO GOMES FIGUEIREDO — TRANSPORTE
PÚBLICO DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01298/910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502586125;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122859

MODA CONCHA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01927/960327; identificação de pessoa colectiva n.º 503659290;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122743

FERRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00830/870302; identificação de pessoa colectiva n.º 501788042;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122751

MÓVEIS LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01611/931124; identificação de pessoa colectiva n.º 503104442;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122590

CERPEDRAS — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03269/20030325; identificação de pessoa colectiva n.º 506499200;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552709

IMO-MARLISA — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02003/961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503753521;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552695

TINALTEX — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03245/20030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506352447;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122271
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INDÚSTRIA MÁRMORES PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01102/891002; identificação de pessoa colectiva n.º 502224649;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552628

MUNDO DE EMOÇÕES — ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03042/20020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505958368;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553080

AFRODITE — COMÉRCIO LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01485/930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502917946;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009926340

MIFER — COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01187/900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502381280;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122670

M. NUNES MIRANDA — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02707/010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505448980;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552873

TIPOGRAFIA FRASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00923/880229; identificação de pessoa colectiva n.º 501940022;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010058194

SONIFER — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01331/911029; identificação de pessoa colectiva n.º 502636840;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552440

BALARTEX — FÁBRICA CONFECÇÃO VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03272/20030402; identificação de pessoa colectiva n.º 506445917;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122913

CONFECÇÕES RODRIGUES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00815/870107; identificação de pessoa colectiva n.º 501762701;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122905

ARQUITORRE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01440; identificação de pessoa colectiva n.º 502820179; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122735

INTER CONCEPT GABONES — CONSULTORIA
DE GESTÃO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03074/20020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506164950;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010058135

RIBEIRO & VILAR — INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01896/960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503595500;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553020
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IMOBILIÁRIA MAR DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02079/970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503884103;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009552199

MARTINS RODRIGUES & IRMÃO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02425/990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504352725;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122328

ESCOLA DE CONDUÇÃO UNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02259/980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504195123;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008122280

F. FESTAS — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02686/010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505300451;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557336

MERCADO DE BEBIDAS DICOSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03535/20041025; identificação de pessoa colectiva n.º 506993035;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557271

GERALDO ALVES TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01518/930323; identificação de pessoa colectiva n.º 502957301;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557310

VIVEIROS DIAS — SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01188/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502386150;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554981

VANISTAR — DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03284/20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 506474488;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554922

LUZPÓVOA — COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02028/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503805688;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554965

VIAMAPA — SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03469/20040531; identificação de pessoa colectiva n.º 506998959;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008112748

COSTA, TORRES & NOVA — AGÊNCIA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01999/961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503753432;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009555007

VARZIMCAR — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02895/011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505580357;
data da apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554973

PEIXARIA TRAVESSAS — COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02926/011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505811871;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554949

ELPE — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03060/20020422; identificação de pessoa colectiva n.º 505957523;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554957

CARPINLAUNDOS — FABRICO DE PRODUTOS
DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02599/000804; identificação de pessoa colectiva n.º 504681940;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554930

MONTE & CARREIRA — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LAVAGENS DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02420/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504532324;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554884

AGUIAR & NEVES — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03498/20040719; identificação de pessoa colectiva n.º 506859622;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554876

ARTERA — ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02102/970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503947946;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 2009565649

P. M. A. — CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02583/000707; identificação de pessoa colectiva n.º 505016966;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556828

CONSTRUÇÕES CIVIS SERRA DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02372/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504334026;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2007769140

J.  T. C. — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01947/960528; identificação de pessoa colectiva n.º 503679291;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556429

CONFECÇÕES IRMÃS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01036/890123; identificação de pessoa colectiva n.º 502096802;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008378683

R3R — GABINETE DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03073/20020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506102220;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556640

R3R — GABINETE DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03073/20020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506102220;
data da apresentação: 28062005.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2003.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556631

 CONSTRUÇÕES J. A. PONTE VIANA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02920/011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505753308;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556402

PETIPESCA — SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01566/930726; identificação de pessoa colectiva n.º 503040061;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556380

M. VIANA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02866/010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505753294;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556399

PAULO JORGE F. COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03416/20040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506885836;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009556372

MARIA DE FÁTIMA DA TORRE MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00424/800324; identificação de pessoa colectiva n.º 500956910;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009553101

ESTELA GOLF — ACTIVIDADES DESPORTIVAS
E TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00924/880229; identificação de pessoa colectiva n.º 501939962;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009565860

JOSÉ MANUEL DE AZEVEDO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02732/010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505542900;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008115666

CONSTRUÇÕES CATORELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02349/990224; identificação de pessoa colectiva n.º 504443445;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008114856

SERRALHARIA MARQUES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02797/010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505528533;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008115704

CERPÓVOA — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00897/871127; identificação de pessoa colectiva n.º 501901540;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557034

FERNANDO & JÚLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01814/950704; identificação de pessoa colectiva n.º 503494747;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557018

DENTALMAR — LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01490/930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502918896;
data da apresentação: 28062005.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557026

LIVRARIA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01708/940823; identificação de pessoa colectiva n.º 503264210;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557069

MÁRIO SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00790/860911; identificação de pessoa colectiva n.º 501711210;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativa
ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557050

TROFA

JORADELI — IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5976/
040729; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/040729.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Rui Jorge
de Sousa Azevedo e João Manuel Coelho da Costa Andrade e que a
mesma se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JORADELI — Importação e Distribui-
ção, L.da e vai ter a sua sede na Rua de João Paulo II, 263, Vivenda
6, da freguesia de Bougado (São Martinho), do concelho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encenar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e distribuição de
produtos diversos sem predominância.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros, dividido em duas quotas iguais de sete mil e quinhen-
tos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 — Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

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 socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-

ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar ,e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

5 de Agosto de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2005627151

VALONGO

PADARIA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 580/
870323; identificação de pessoa colectiva n.º 501798099.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2006912380

JOSÉ DIAS DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 35 903/
820106; identificação de pessoa colectiva n.º 501288589.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2006912674

RANDPLANO — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 38 999/
840814; identificação de pessoa colectiva n.º 501483519.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2006912488
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VALPINHO — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 012/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504203509.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701119

INCORPEL — INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 486/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505924366.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701127

A. M. FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 000/
20000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504965727.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701135

MANUEL JOAQUIM PINTO AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 04612/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 500968985.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701100

ANTÓNIO DA SILVA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 36 214/
820305; identificação de pessoa colectiva n.º 501295398.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701143

TÁXIS PESQUEIRA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 148/
20010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505416751.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701151

J. RIBEIRO & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1505/
911127; identificação de pessoa colectiva n.º 502651911.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2002244375

TÁXIS AFONSO & FLORINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 196/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505512327.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2010681029

TÁXIS PAULISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 17 027/
670527; identificação de pessoa colectiva n.º 500532176.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2010150350

TÁXIPOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08608/
970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503930849.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2010150368

BOUTIQUE LUISINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 02782/
930104; identificação de pessoa colectiva n.º 502897058.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701178

ÓPTICA MÉDICA DE ERMESINDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08894/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 504010344.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701160

M. DUARTE & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 36 199/
830922; identificação de pessoa colectiva n.º 501405208.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701097



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 229 — 29 de Novembro de 2005 25 522-(77)

ZINCAGENS ALBIPOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 330/
20011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505703670.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2009701089

ALBERTO PINTO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 24 392/
791114; identificação de pessoa colectiva n.º 500945314.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Carvalho
Madeira Barros. 2006912518

SELMOCONSTROI — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 797/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504887718.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009701186

TALHO FLÔR DE DIU — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 629/
20020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506189589.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009360656

CENTRAL DRAW — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 708/
030604; identificação de pessoa colectiva n.º 506534987.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009360699

O. E. — OCULISTA DE ERMESINDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 836/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º 506594785.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009360680

ARS DECORANDI — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05597/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503393479.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009360664

LOPES, MARQUES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09710/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504138065.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009360702

SONHOS DA MOURISCA — CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 963/
20040310; identificação de pessoa colectiva n.º 506907864.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2010381130

SOCER — EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 861/
990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504607847;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 01/20050727.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que cessaram as
suas funções de gerentes Domingos José Calado Saraiva, Vítor Henri-
ques Lagoa, António Manuel Henriques Jorge Ferreira e Rui Manuel
Francisco de Melo Mesquita, em 28 de Julho de 2005, por renúncia.

28 de Julho de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Laura Maria
Amorim Saleiro Pinto. 2009700350

MADLINES, ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 907/
20031124; identificação de pessoa colectiva n.º 506673448.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700805

CLÍNICA MÉDICA DR. TIAGO MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 883/
20031002; identificação de pessoa colectiva n.º 506605701.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2002634700

DIAMART — FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 157/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505217112.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700783
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CUNHA & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 18 228/
690401; identificação de pessoa colectiva n.º 500081255.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700775

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. PAULO SARAIVA
& DR.A CLÁUDIA PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 823/
20030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506590100.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700791

SDV — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
DE VESTUÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 824/
20030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506484670.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700732

DESEMPENHO — CENTRO TERAPÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 047/
20001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505182580.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700767

SECULORUM — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 501957669.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2011119286

SERRALHARIA CONSTANTINO LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 198/
20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505494540.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2008270718

CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, ALTINO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 617/
20020618; identificação de pessoa colectiva n.º 506161692.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700759

DIVIDENDO — CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 703/
20021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506279863.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700740

APLICOPLACA — TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 260/
20010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505540231.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2007802791

PRESTITECA — ENGENHARIA E TECNOLOGIA
APLICADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 167/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 501801910.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701070

TECAMARÃO — COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS
PARA GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 066/
20010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505251388.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701054

AZUL CELESTE — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 04813/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503245593.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2004586516

PERITRANS — SOCIEDADE DE PERITAGENS
E AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05706/
950418; identificação de pessoa colectiva n.º 503409499.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2008281205
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FINDECURSO, CAFÉ, SNACK-BAR E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 169/
20000614; identificação de pessoa colectiva n.º 5047922571.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2008281167

CAFÉ — CONFEITARIA EUROPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2846/
930119; identificação de pessoa colectiva n.º 502907347.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701046

PRIJS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 88/
901105; identificação de pessoa colectiva n.º 502440449.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701062

VILA DO CONDE

CALÇADO EIFA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03905/040831; identificação de pessoa colectiva n.º 507069587;
número e data da apresentação: 662/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas, do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008746402

MANUEL GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00560/820414; identificação de pessoa colectiva n.º 501271236;
número e data da apresentação: 663/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010061667

SERRALHARIA CIVIL DE CARLOS DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02880/010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505319160;
número e data da apresentação: 664/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010152182

SANTOS GONÇALVES & LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02523/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504437496;
número e data da apresentação: 665/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010152018

PRODUFLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01796/950802; identificação de pessoa colectiva n.º 503507180;
número e data da apresentação: 666/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008110869

ANTUNES DE AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02537/990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504312286;
número e data da apresentação: 667/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009922824

TRANSPORTES PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01456/930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502946458;
número e data da apresentação: 668/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010152042

AUTO REPARADORA IRMÃOS CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02011/961202; identificação de pessoa colectiva n.º 503775185;
número e data da apresentação: 669/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010061551

TAXI VIFERCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03720/031021; identificação de pessoa colectiva n.º 506696065;
número e data da apresentação: 670/29062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

670 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008746429

CRISERPA — RESTAURANTE E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1214/910927; identificação de pessoa colectiva n.º 502623624;
número e data da apresentação: 742/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, o Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010058127
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CAMPED — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02919/010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505408627;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 17 e 18/050705.

Certifico, para efeitos de publicação, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi registado o seguinte:

Alteração do contrato — Alterado: artigo 5.º; administração: afec-
ta ao sócio Cândido Manuel Martins Teixeira, que continua gerente;
forma de obrigar, pela intervenção do gerente nomeado, ficando o
artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, fica afecta ao sócio Cândido Manuel Martins Teixeira,
que é desde já nomeado gerente.

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

3 — Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade nos actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças, abonações, avales e responsabilidades similares.

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

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009922700

M. S. C. — RESTAURAÇÃO RÁPIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 04074/050706; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
4/050706.

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

Alteração do contrato — Alterado: n.º 1 do artigo 2.º
Sede: Avenida da Fonte Cova, 400, loja 26, (Factory), Modivas,

pelo que o artigo alterado ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sede na Avenida da Fonte Cova, 400, loja
26, (Factory), freguesia de Modivas, do concelho de Vila do Conde.

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

Esta conforme.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009922646

CLIMACONDE — COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 04072/050705; identificação de pessoa colectiva n.º 507270096;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/050705.

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

1.º

A sociedade adopta a firma CLIMACONDE — Comércio e Insta-
lação de Climatização, L.da

2.º

1 — A sede da sociedade é na Rua Central, 1292, na freguesia de
Touguinhó, do concelho de Vila do Conde.

2 — A gerência fica autorizada a deslocara sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas de representação social.

3.º

1 — A sociedade tem por objecto o Comércio a retalho e instala-
ção de equipamentos de climatização.

2 — A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo que com objecto diferente do seu.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Vítor
Manuel Ramos Lopes e Rogério Paulo Vieira Da Silva.

5.º

1 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital, não podendo, no entanto as prestações serem superi-
ores, no seu conjunto, até dez vezes o capital social.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, no montante e condições deliberadas em assembleia geral.

6.º

1 — A administração e a representação da sociedade incumbem a
um ou mais gerentes, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Vítor Manuel
Ramos Lopes e Rogério Paulo Vieira da Silva.

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

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

7.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios; nos res-
tantes casos depende de prévio consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar e aos restantes sócios em segundo, fica reservado
o direito de preferência na cessão.

8.º

1 — A transmissão das quotas pertencentes aos sócios não se, trans-
mitirão aos seus sucessores, no caso de falecimento, devendo a soci-
edade amortizar as quotas, adquiri-las ou fazê-las adquirir por sócios
ou terceiros, nos noventa dias subsequentes ao conhecimento da morte
lò sócio, sob pena da quota se considerada transmitida aos herdeiros.

2 — O valor da quota do sócio falecido a pagar aos sucessores será
qual ao seu valor nominal.

9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio.
b) 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.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009922662

VISION — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 04073/050705; identificação de pessoa colectiva n.º 507370830;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/050705.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epigrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vision — Sociedade de Mediação Imo-
biliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Dr. João Canavarro,
361, Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é de
seis mil euros, distribuído por três quotas iguais de dois mil euros, uma de
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cem mil euros.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade cabe a todos os sócios, que des-
de já são designados gerentes.

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de vinte dias.

12 de Maio de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009922689

STBA — SOCIEDADE DE TRANSPORTES BOA
AMIZADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03931/041018; identificação de pessoa colectiva n.º 501302867;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 20/050705.

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

Cessação de funções de gerência de Francisco Augusto da Costa,
por renúncia, em 22 de Abril de 2005.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante-Principal, (Assinatura ilegível.)
2009922697

ALAMEDAS OFFICE — CONSULTADORIA
E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02202/980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504035169;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrições n.os 11 e 12; nú-
meros e data das apresentações: 9, 12 e 13/050705.

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

I — Cessação de funções de gerência de Luís Filipe Castro Reis,
por renúncia, em 11 de Maio de 2005;

II — Aumento de capital e alteração do contrato.
Capital: € 15 000, após o reforço de € 10 000, realizado em di-

nheiro e subscrito pelo sócio António Manuel Lucas Vieira Pinto;
Alterados: n.º 1 do artigo 1.º, artigo 3.º e n.os 2 e 3 do artigo 6.º;
Sede: Rua da Fonte do Serralheiro, 21, Vila do Conde;
Sócios e quotas: António Manuel Lucas Vieira Pinto — € 14 000,

e Abel Joaquim Lucas Vieira Pinto — € 1000;
Designado gerente o sócio António Manuel Lucas Vieira Pinto, em

11 de Maio de 2005;
Forma de obrigar: Pela intervenção de um gerente, pelo que os

artigos alterados ficaram com a seguinte redacção:
III — Alteração do contrato.
Alterado: Artigo 2.º — Objecto: Consultadoria às empresas (recur-

sos humanos, contabilidade, fiscalidade), formação profissional, acti-
vidade de segurança, higiene e saúde no trabalho, pelo que o artigo
alterado ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a firma Alamedas Office — Consultadoria e
Formação de Recursos Humanos, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Fonte do Serralheiro, número vinte e um, na freguesia e concelho de
Vila do Conde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quinze mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma de catorze mil euros do só-
cio António Manuel Lucas Vieira Pinto e uma de mil euros do sócio
Abel Joaquim Lucas Vieira Pinto.

ARTIGO 6.º

2 — É desde já nomeado gerente o sócio António Manuel Lucas
Vieira Pinto.

3 — Para obrigar a sociedade, basta a assinatura de um gerente.

Mais certifico que o artigo 2.º passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultadoria às empresas (recursos
humanos, contabilidade, fiscalidade), formação profissional, activida-
de de segurança, higiene e saúde no trabalho.

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

12 de Julho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009922670

RAMALHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02093/970512; identificação de pessoa colectiva n.º 501673580;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 10/050718.

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

Alteração do contrato.
Alterados: Artigos 1.º, 2.º e 3.º
Objecto: Construção e engenharia civil, obras especializadas de

construção, instalações especiais nomeadamente, entre outras, isola-
mentos térmicos e acústicos, actividades de acabamento não especi-
ficadas, comercialização por grosso e a retalho de materiais de cons-
trução, importação e exportação e representações de materiais de
construção e seus derivados.

Capital: € 49 879,79.
Sócios e quotas: Manuel Gonçalves de Jesus, € 44 891,81 e Manuel

Campos Ramalho, € 4987,98, ficando os artigos alterados com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ramalho & Gonçalves, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção e engenharia civil, obras
especializadas de construção, instalações especiais nomeadamente,
entre outras, isolamentos térmicos e acústicos, actividades de acaba-
mento não especificadas, comercialização por grosso e a retalho de
materiais de construção, importação e exportação e representações
de materiais de construção e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de quarenta e nove mil
oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos, corres-
pondente à soma de duas quotas, uma com o valor nominal de qua-
renta e quatro mil oitocentos e noventa e um euros e oitenta e um
cêntimos, pertencente ao sócio Manuel Gonçalves de Jesus e uma com
o valor nominal de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e
noventa e oito cêntimos, pertencente ao sócio Manuel Campos Ra-
malho.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009933087

ALICE MONTEIRO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1684; identificação de pessoa colectiva n.º 503295108; núme-
ro e data da apresentação: PC-727/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008774287
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MANPIN & MANDIM — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03924/041011; identificação de pessoa colectiva n.º 506672875;
número e data da apresentação: PC-743/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, o Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008122409

TORNEARIA MECÂNICA DE FRANCISCO MANO
JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01059/900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502272252;
número e data da apresentação: PC-744/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, o Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008122557

PÃO QUENTE OS MANCILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03851/040520; identificação de pessoa colectiva n.º 506898369;
número e data da apresentação: PC-745/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, o Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008122425

TALHO JACINTA BARROSO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03779/040205; identificação de pessoa colectiva n.º 506756211;
número e data da apresentação: PC-746/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, o Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009552091

LAVANDARIA CAXILAVA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03955/041222; identificação de pessoa colectiva n.º 507141172;
número e data da apresentação: PC-747/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, o Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009552156

METALÚRGICA CRUZ DE MALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 343/780418; identificação de pessoa colectiva n.º 500748713;
número e data da apresentação: PC-748/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, o Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009552164

MACHADOS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00153/700206; identificação de pessoa colectiva n.º 500173907;
número e data da apresentação: PC-738/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Conservadora, o Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009927788

FRIPLÁS — PERFIS PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01733/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503364118;
número e data da apresentação: PC-737/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009927770

AZEVEDOCASA — SOCIEDADE DE MEDIÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 02740/
20000811; identificação de pessoa colectiva n.º 505110440; número
e data da apresentação: PC-736/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010058119

J. F. MIGUENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01500/930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503014621;
número e data da apresentação: PC-735/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009927575

C. MARQUES & I. RODRIGUES — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03991/050309; identificação de pessoa colectiva n.º 505543443;
número e data da apresentação: PC-734/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009924894

ALUÁRVORE — SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03498/021029; identificação de pessoa colectiva n.º 506355420;
número e data da apresentação: PC-733/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008110672

PADARIA E PASTELARIA DA BARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02178/971121; identificação de pessoa colectiva n.º 504013084;
número e data da apresentação: PC-732/300605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008110621
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GUEDES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2767/20001013; identificação de pessoa colectiva
n.º 505023920; número e data da apresentação: PC-731/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009924878

INÊS & VICTOR — CONFECÇÕES E MÁQUINAS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3188/011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505716097;
número e data da apresentação: PC-730/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008110656

C. C. MAIA — CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03149/010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505700433;
número e data da apresentação: PC-729/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009924860

M. DOURADO, SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02992/010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505524228;
número e data da apresentação: PC-728/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008110648

SERRALHARIA ARVORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03250/011218; identificação de pessoa colectiva n.º 505879913;
número da apresentação: PC-726.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008774279

EDUARDO ABREU & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00358/780828; identificação de pessoa colectiva n.º 500800731;
número e data da apresentação: PC-725/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009927532

3 VAS — PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 02824/
20001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505242052; número
e data da apresentação: PC-723/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004094419

SOCIEDADE TURÍSTICA MONTE DE SANTANA
EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, TURÍSTICA

E AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2362/980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504285726;
número e data da apresentação: PC-721/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009927559

TRADRIDGE FIVE — HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2795/20001124; identificação de pessoa colectiva n.º 504149415;
número e data da apresentação: PC-720/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009927540

ARMANDO MARTINS ALVES — COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 02737/
20000810; identificação de pessoa colectiva n.º 505085267; número
e data da apresentação: PC-719/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008376168

BAMBU — CLÍNICA PEDIÁTRICA E CENTRO
DE ENFERMAGEM DE VILA DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02136/970828; identificação de pessoa colectiva n.º 503969214;
número e data da apresentação: PC-717/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008376010

VILA NOVA DE GAIA

ANA & JOÃO MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 557/20050728; identificação de pessoa colectiva n.º 507247337;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20050728.

Certifico que foi constituída entre Maria João Henriques Miranda e
Ana Paula Henriques Miranda a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ana & João Miranda, L.da, com sede
na Rua da Pádua Correia, 534, freguesia de Valadares, concelho de
Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio de uma grande variedade de
produtos, nomeadamente artigos para o lar, calçado, têxteis e brin-
quedos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes una a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008976661

MANUELA ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 562/20050719; identificação de pessoa colectiva n.º 507425413;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20050719.

Certifico que foi constituída por Maria Manuela Veloso da Silva
Rocha a sociedade em epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuela Rocha, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua da Paz, 265, 1.º, esquerdo, freguesia de Canidelo, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

§ 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 em serviços de manipulação relacionados
com publicações e sub-produtos.

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.

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 nomeado 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 socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979458

MOREICARN — COMÉRCIO DE CARNES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 547/20050713; identificação de pessoa colectiva n.º 506983528;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20050713.

Certifico que foi constituída entre a sociedade em epígrafe, regen-
do-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MOREICARN — Comércio de
Carnes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Almada
Negreiros, 304, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

A sede pode ser transferida para outro local do concelho e ainda
criar ou extinguir filiais, sucursais, agencias, delegações ou outras for-
mas de representação por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na produção, comércio, importa-
ção e exportação de carnes e de todos os seus produtos derivados,
comércio a retalho e por grosso de carnes verdes e congeladas, abate
e armazenamento de animais para consumo humano, comércio por
grosso e a retalho de produtos alimentares, seus derivados e aparelhos
acessórios domésticos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, pertencente à sócia Elisabete
Maria Leite da Costa Moreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta à sócia única, desde já nomeada
gerente.

§ único. A sociedade poderá constituir mandatários nos termos da
lei.

ARTIGO 6.º

A sócia poderá celebrar negócios com a sociedade desde que sirva
a prossecução do objecto social.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008972771

ERNESTO & COUTO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 548/20050714; identificação de pessoa colectiva n.º 507403681;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20050714.

Certifico que foi constituída entre Ernesto de Lemos Gomes e
Belmira Branca Cardoso Couto Gomes a sociedade em epígrafe, re-
gendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ernesto & Couto — Construções,
L.da, tem a sua sede na Rua da Pedra Alta, 56, freguesia de Canidelo,
concelho de Vila Nova de Gaia.
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2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada para outro local dentro do concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais, ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de qualquer um dos gerentes indistintamente.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia-geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante igual ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou outra forma

de apreensão forçada;
c) Em caso de transmissão a não sócios sem o consentimento da

sociedade;
d) Por falência ou insolvência do sócio;
e) Em caso de partilha por divórcio, separação de pessoas e bens,

ou só de bens, se a quota não for adjudicada ao respectivo titular;
f) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-

tivo sócio.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979210

SEBASTIÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 114; identificação de pessoa colectiva n.º 500556130; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 3/20050712.

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

Designação de membro de órgão social:
Órgão designado:
Gerência: Carlos Manuel Lopes Ferreira.
Cargo: gerente
Residência/sede: Rua de Diogo Afonso, 19, rés-do-chão, 4150-254

Porto.
Cristina Alexandra Gonçalves Gomes.
Cargo: gerente.
Residência/Sede: Praceta São Vicente Ferrer, 47, 4.º, São Félix da

Marinha, Vila Nova de Gaia.
Prazo de duração do mandato: 1 ano.
Data da deliberação: 16 de Maio de 2005.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008978699

TÁXIS AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06149/19980121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504195492; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 60/
20050711.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008976700

JOEL & JOSÉ — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 549/20050715; identificação de pessoa colectiva
n.º 507390369; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20050715.

Certifico que foi constituída entre Joel António dos Prazeres Ta-
vares e José Joaquim Mesquita Seiras a sociedade em epígrafe, regen-
do-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joel & José — Actividades Hoteleiras,
L.da, com sede na Avenida de Infante de Sagres, Praia Atlântico, fre-
guesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de bares com esplanada,
bares, cafés, restaurantes e similares; organização de eventos despor-
tivos; aluguer de equipamentos desportivos, ensino de actividades
desportivas náuticas.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, 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 gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979270
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SAOMAR — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 550/20050715; identificação de pessoa colectiva n.º 507229240;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20050715.

Certifico que foi constituída entre Marco Filipe dos Santos Fonse-
ca e Maria da Conceição Ferreira dos Santos Fonseca a sociedade em
epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SAOMAR — Restauração, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Choupelo, 31, 2.º, direito, frente,
freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 — Por, simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encenadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em café, restaurante, bar, pizzaria,
snack-bar; produção de espectáculos, salão de jogos, cyber-café, take-
away; venda de produtos alimentares, bebidas e tabacos.

ARTIGO 3.º

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

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 suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu,e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento 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.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979288

ALIENSINVEST — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 551/20050718, identificação de pessoa colectiva n.º 507219236;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20050718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALIENSINVEST — Investimen-
tos Imobiliários, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Apolónia, 1409,
freguesia de Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na realização e gestão de investi-
mentos imobiliários, nomeadamente a compra e venda de imóveis,
para si ou para revenda, construção, urbanização, loteamentos, pro-
moção imobiliária e arrendamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e é formado por uma única quota de igual valor no-
minal pertencente à sócia Maria Júlia Couto Reis da Silva, casada no
regime de comunhão de adquiridos com Fernando de Oliveira e Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado por decisão do sócio único, compete à sócia Maria
Júlia Couto Reis da Silva, que desde já fica nomeada gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária e suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Em ampliação da esfera normal da sua competência, o geren-
te poderá:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade;

c) Adquirir por trespasse estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.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 por decisão do sócio único.

ARTIGO 6.º

As decisões da sócia única serão registados em acta por ela assi-
nada.

ARTIGO 7.º

Poderá a sócia única celebrar negócios com a sociedade, nos ter-
mos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comer-
cial.

Por corresponder à verdade real da declarante vai por e assinado,
conforme o seu bilhete de identidade.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979350

DR.A MARINA AGUIAR — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 552/20050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507412192;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20050718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Dr.ª Marina Aguiar — Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social estabelece-se na freguesia de Avintes, concelho de
Vila Nova de Gaia, à Urbanização dos Pinhais Bastos, Rua C, 153.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços na área da saúde.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros.
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ARTIGO 5.º

O capital representa uma única quota de cinco mil euros, subscrita
pela outorgante, Sónia Marina de Lima Pereira e Sá Aguiar, como
única sócia, sendo que tal valor é totalmente representado em dinhei-
ro e já se encontra inteiramente realizado.

ARTIGO 6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia gerai, poderá ser exercida por um ou mais gerentes, fican-
do desde já nomeada gerente a única sócia, Sónia Marina de Lima
Pereira e Sá Aguiar, cuja assinatura obrigará a sociedade.

§ único. Em extensão dos poderes de gerência, fica esta autorizada
a adquirir quaisquer bens móveis e veículos automóveis, ainda que sob
o regime de aluguer de longa duração ou leasing.

ARTIGO 7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta regis-
tada, com a antecedência mínima de vinte dias, no caso de haver mais
que um gerente.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979342

IDEIAS E SABORES — FÁBRICA
DE SOBREMESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 553/20050720; identificação de pessoa colectiva n.º 507313143;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20050720.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Ideias e Sabores — Fábrica de Sobre-
mesas, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Santa Marinha, concelho
de Vila Nova de Gaia, à Rua de 28 de Janeiro, 350, e durará por tem-
po indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá sociedade ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, as-
sim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste na produção de bolos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Dalva
Marlene Machado Magalhães da Silva e Teresa Chaves Castro Tava-
res.

4.º

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

2 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Dalva Marlene
Machado Magalhães da Silva e Teresa Chaves Castro Tavares.

3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e
na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
duas gerentes todavia para os actos de mero expediente bastará a
assinatura de uma gerente.

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

5.º

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

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento

da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

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

6.º

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

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

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo;
e) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 5.º;
f) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio, se-

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

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

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

7.º

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

8.º

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

9.º

As sócias poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas quo-
tas, desde que as sócias o deliberem por unanimidade de votos repre-
sentativos da totalidade do capital social.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979636

BDP — BRINDES E DESIGN PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 554/20050718; identificação de pessoa colectiva
n.º 507415400; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20050718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BDP — Brindes e Design Publici-
dade, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua dos Cruzeiros, 52, freguesia de Serze-
do, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 design gráfico, impressão e
comercialização de brindes publicitários e produtos similares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 229 — 29 de Novembro de 200525 522-(88)

dois mil euros, pertencente ao sócio Ricardo Nuno Garcia de Carva-
lho; e duas iguais do valor nominal de mil e quinhentos euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel Soares Mourato e
Leonel Márcio Cacais Ramalho.

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 todos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de três 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.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979318

COELHO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 555/20050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507404971;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20050718.

Certifico que foi constituída entre Gonçalo Miguel Pereira Mendes
e Maria Miguel de Magalhães Lopes Ferreira Coelho Mendes a soci-
edade em epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Coelho & Mendes, L.da

2 — Tem a sua sede na Avenida da República, 1895, 10.º, esquer-
do, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 e representações de
artigos de cosmética, perfumaria, higiene, puericultura, nutrição infan-
til, ortopedia, fitoterapia e produtos naturais, incluindo produtos dieté-
ticos, produtos de veteaxiária para animais de companhia, vestuário
infantil hipoalergénico, vestuário de protecção específico e aquecimento,
instrumentos médicos; prestação de serviços na área da saúde, incluin-
do aconselhamento na área da nutrição, fitoterapia, dermocosmética e
estética.

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.

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 ao sócio Gonçalo Miguel
Pereira Mendes que, desde já, fica nomeado gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu,e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979334

HUANG XIAOZHEN & CHEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 559; identificação de pessoa colectiva n.º 506737497; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20050715.

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

Alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: n.º 1 do 1.º
Sede: Rua de Raimundo Carvalho, 70.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Mafamude, 4400 Vila Nova de Gaia

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008979385

ANI MUCHA — ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 544; identificação de pessoa colectiva n.º 507397789; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 38/20050712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-
se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Ani Mucha — Animação
Turística, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se na Rua das Ribeirinhas, 405, freguesia de
Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência da sociedade poderá transferir a sede para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou em concelhos limítrofes, bem
como poderá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação
social em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na animação turística.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas do valor nominal de vinte
e cinco mil euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Aníbal Teixeira Mucha e a Maria da Conceição Alves Pereira.

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

3 — A celebração de contratos de suprimento depende da delibera-
ção dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme venha a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios Aní-
bal Teixeira Mucha e Maria da Conceição Alves Pereira, que desde já
ficam nomeados gerentes.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos sociais é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979059

KUROMATSU — COMÉRCIO DE FERRAGENS
E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 545; identificação de pessoa colectiva n.º 507409272; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 79/20050712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-
se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma KUROMATSU — Comércio de
Ferragens e Madeiras, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua Central de Olival, 1747, freguesia de
Olival, concelho de Vila Nova de Gaia.

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, expor-
tação, representação e colocação de ferragens, madeira e artigos em
madeira e todo o tipo de materiais e equipamentos necessários à co-
locação dos artigos atrás descritos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Rosa Costa Ferreira;
e duas iguais do valor nominal de mil, duzentos e cinquenta euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias Rosa Maria Ferreira da Cruz
e Carla Elisabete Ferreira da Cruz

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares 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 todas as sócias, que
desde já, ficam nomeadas gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo uma de-
las, obrigatoriamente, a da gerente Rosa Costa Ferreira.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em

massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979067

ESTÉVEZ SEVEN — DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 543; identificação de pessoa colectiva n.º 507383370; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 46/20050712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, contendo os estatutos da sociedade Estévez
Seven — Distribuição de Vídeos, L.da

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Estévez Seven — Distribuição de Víde-
os, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Ilídio Sardoeira, 89-A, rés-do-
-chão, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a mudar a sede social
para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como estabelecer e encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação, tanto no país como no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de comércio e
distribuição por grosso e a retalho de filmes, jogos e artigos de vídeo.
Prestação de serviços de aluguer dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada uma, respectivamente perten-
centes a cada um dos sócios Casimiro Estévez Martinez e Maria Isa-
bel Garcia Abad,

ARTIGO 4.º

1 — A representação da sociedade em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, será exercida pelo sócio Casimiro Estévez Martinez, o
qual fica desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente nomeado,
3 — A gerência poderá adquirir para a sociedade, ainda que para

seu uso, quaisquer viaturas e aliená-las, bem como adquirir ou alienar
imóveis, tomar ou desistir de arrendamento para a sua sede social,
adquirir ou ceder por trespasse quaisquer estabelecimentos, confessar,
desistir e transigir em quaisquer pleitos judiciais.

4 — A gerência fica, também, desde já, autorizada a, nos termos e
condições que entender, adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do que é exercido pela sociedade.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 10 vezes o capital social, nos termos
e condições a fixar em assembleia geral extraordinária, a convocar
para o efeito.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar, pelo valor nominal, qualquer quota,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a mesma seja arrolada, arrestada, penhorada ou por

qualquer forma envolvida em processo judicial, salvo nos casos em
que haja oposição julgada procedente;

c) Quando qualquer sócio, directa ou indirectamente impeça o re-
gular andamento dos negócios da sociedade ou promova o seu descré-
dito.

§ único. O pagamento do preço da amortização será efectuado em
duas prestações semestrais vencendo-se, a primeira, seis meses após a
data da deliberação da amortização.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio e continuará com os restantes e com o representante do inter-
dito ou com os herdeiros do sócio falecido, os quais, sendo dois ou
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mais, designarão um de entre eles como representante comum en-
quanto a quota se mantiver indivisa, salvo se estes resolverem afas-
tar-se da sociedade.

§ único. Neste caso proceder-se-á a balanço e os herdeiros do sócio
falecido ou o interdito legalmente representado receberão o que se
apurar pervencer-lhes, pelo seu valor nominal acrescido do que resul-
tar desse balanço, e que será pago conforme deliberar a assembleia
geral porém dentro de um prazo nunca superior a três anos contados
a partir da data da comunicação desse afastamento.

ARTIGO 8.º

Os resultados do exercício, depois de deduzidos o fundo de reserva
legal e o fundo de reserva livre, cuja percentagem venha a ser delibe-
rada maioritariamente em assembleia geral, serão destinados de acor-
do com o que for deliberado maioritariamente, pelos sócios, em as-
sembleia geral.

ARTIGO 9.º

A gerência poderá, desde já, movimentar a conta de depósitos,
correspondente ao capital social, para os seguintes fins:

a) Pagamento da renda da sua sede;
b) Pagamento de remunerações;
c) Pagamento de encargos da constituição, publicações e registo da

sociedade;
d) Pagamento da aquisição e utilização de material e equipamento

da sede.
ARTIGO 10.º

Surgindo divergências entre a sociedade e um ou mais sócios, não
poderão estes recorrer a resolução judicial sem que previamente o
assunto haja sido submetido à apreciação da assembleia geral sob pena
de exclusão.

§ único. Igual procedimento será adoptado antes de qualquer sócio
requerer liquidação judicial.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979032

ARLACO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL
ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 546/20050712; identificação de pessoa colectiva n.º 507357809.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ARLACO — Comércio e Indústria de
Material Electrónico, L.da, com sede na Rua de Joaquim Agostinho, 33,
freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo também
estabelecer e encerrar filiais e outras dependências.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, instalação, importação,
exportação e a compra e venda de todo o tipo de aparelhos eléctri-
cos e electrónicos, bem como dos respectivos componentes mecâni-
cos, comercialização de patentes e marcas, quer as da sua própria
criação, quer as que tenha adquirido de terceiros, a aquisição e a ce-
dência de tecnologia, a construção civil e operações de loteamento,
aquisição, venda e administração de imóveis, o estudo, projecto, pro-
moção e gestão de empreendimentos imobiliários, revenda dos prédi-
os adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros dividido em três quotas, uma no valor nominal de quatro
mil euros pertencente a sócia Arco Electrónica, S. A., outra no valor
nominal de oitocentos euros pertencente à sócia Alaz, Mercantil de
Servicios Y Propiedades Alonso Aznar, S. L., e outra no valor de du-
zentos euros pertencente ao sócio José Enrique Alonso Diez.

4.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente ou participar em sociedades reguladas por leis especiais e
agrupamentos complementares de empresas.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado, compete a sócios ou não sócios, a nomear em assembleia
geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes o sócio José Enrique Alon-
so Diez e Sérgio Alonso Aznar, solteiro, maior, residente na dita Calle
Filipe V, 82.

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

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a)  Por acordo com o respectivo titular;
b)  Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita;
c)  Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens a quota não for
adjudicada no todo ou em pane ao respectivo titular;

e)  Por interdição, inabilitação permanente ou morte do respecti-
vo sócio.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares até
ao montante global de trezentos mil euros.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979040

FLORALTEX — COMÉRCIO DE FLORES
ARTIFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07617/19990412; identificação de pessoa colectiva
n.º 504725262; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008972011

VENTURAS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38761/19840606; identificação de pessoa colectiva
n.º 501466380; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 65/
20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008966623

PREMIUM LOGISTICS — COMPANHIA PORTUGUESA
DE LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 890/20030515; identificação de pessoa colectiva
n.º 506578275; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008976696



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 229 — 29 de Novembro de 2005 25 522-(91)

PINTO, GUEDES DE OLIVEIRA II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11325/20011122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505849658; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002329753

FÁBRICA DE MALHAS SACOLE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 864; identificação de pessoa colectiva n.º 500106738; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 28/20050715.

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

Projecto de cisão.
Modalidade: cisão simples — destaque de parte do património para

com ela constituir uma nova sociedade.
Sociedade(s) participante(s):
Fábrica de Malhas Sacole, S. A. (sociedade cindida), número de iden-

tificação de pessoa colectiva: 500106738, sede na Rua da Junqueira
de Cima, 71, Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.

Sociedade(s) a criar:
Fábrica de Malhas Sacole II, L.da, sede na Rua da Junqueira de Cima,

71, Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.
Objecto: fabricação de meias e artigos similares de malha. Capital:

550 000 euros.
Alterações projectadas na sociedade cindida:
Objecto: exploração da indústria de malhas e compra, venda, re-

venda e administração de móveis e imóveis e prestação de serviços
relacionados.

Capital: 50 000 euros.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Raposo.
2008979300

PROBINATUR — PLANTAS E PRODUTOS
AGRONATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º  62 542/20050711; identificação de pessoa colectiva
n.º 507375980.

Certifico que foi constituída entre Silvério José Alexandre de Cas-
tro Sousa e Maria de Fátima Cascais de Castro Sousa a sociedade em
epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PROBINATUR — Plantas e Produtos
Agronaturais, L.da, com sede na Rua Cheio de Cima, 540, freguesia de
Lever, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção laboratorial e natural, comér-
cio e representação de plantas e produtos alimentares de cultura bioló-
gica; Embalagem de produtos naturais destinados ,nomeadamente ,a
farmácias e ervanárias.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de  ambos os sócios , que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

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

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

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

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.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979016

CUSTOM SOUND — COMÉRCIO DE APARELHAGENS
DE SOM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 538/20050708; identificação de pessoa colectiva
n.º 507361547; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20050708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Custom Sound — Comércio de Apare-
lhagens de Som, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Marquês Sá
da Bandeira, 492, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de
Gaia.

§ único. Por decisão da gerência a sociedade poderá abrir, transfe-
rir ou encenar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação, bem como transferir a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.
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2.º

O objecto social consiste no comércio e montagem de aparelhos
de rádio, som, alarmes e telemóveis. Importação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à quota de igual valor nominal pertencente
ao sócio único, Rui Manuel Magalhães Peneira.

4.º

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

5.º

1 — A sociedade é administrada e representada pelo sócio único,
desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme por
deliberado em assembleia geral.

2 — Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais um gerente poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária e

imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explora-

ção, quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da socie-
dade; e

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

Declarou ainda sob sua responsabilidade:
a) Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quo-

tas;
b) Que, para efeitos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Socie-

dades Comerciais, o capital social foi depositado hoje no Banco BPI,
Agência — Avenida em Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008263061

THE SIBERIAN TRADE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 541/20050708; identificação de pessoa colectiva
n.º 507405501; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
20050708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-
se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de The Siberian Trade — Impor-
tação e Exportação, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua das Mimosas, 88, 8.º, direito, freguesia
de Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação, re-
presentação e agente do comércio por grosso de uma grande varieda-
de de produtos, nomeadamente químicos, madeiras e metais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, 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 nomeada ge-

rente a não sócia Olga Freitas Pereira, casada, residente na Rua das
Mimosas, 88, 8.º, direito, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia,
número de identificação fiscal 216843596.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares, 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.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008978273

PÃO QUENTE — O PRÍNCIPE DE SALGUEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 539/20050708; identificação de pessoa colectiva n.º 507307070;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20050708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Pão Quente — O Príncipe de Salguei-
ros, L.da, com sede na Rua de Salgueiros, 56, da freguesia de Canidelo,
do concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria hoteleira nomeada-
mente pão quente, confeitaria, cafetaria, pastelaria, charcutaria e
snack-bar.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de quatro mil
e novecentos euros, pertencente ao sócio Jerónimo Martins da Rocha,
e outra no valor de cem euros, pertencente à sócia Fernanda Maria de
Oliveira Ferreira de Sá.

4.º

1 — A gerência da sociedade, que será remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Jerónimo
Martins da Rocha, desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do sócio-gerente Jerónimo Martins da Rocha.

3 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales , fianças e outras
obrigações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao montante de duzentos mil euros, bem como poderão
fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos termos
e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando a sociedade em pri-
meiro lugar e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008978281
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ANTÓNIO & JORGE CARREIRA — COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 565/20050720; identificação de pessoa colectiva n.º 507402847;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20050720.

Certifico que foi constituída entre Jorge Manuel Sousa Carreira e
António Arnaldo Sousa Carreira a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António & Jorge Carreira — Co-
mércio de Carnes, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua António Francisco de Sousa, 443, fre-
guesia de Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 de carnes, produtos
alimentares, bebidas e utilidades domésticas, exploração de minimer-
cado e talho.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de sete mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cento e 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 suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979598

JORGE & ANTÓNIO CARREIRA — COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 564/20050720; identificação de pessoa colectiva n.º 507402855;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20050720.

Certifico que foi constituída entre Jorge Manuel Sousa Carreira e
António Arnaldo Sousa Carreira a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Jorge & António Carreira — Com-
pra e Venda de Imóveis, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Alto das Chouselas, 298, freguesia
de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil; promo-
ção imobiliária; arrendamento de bens imóveis; permuta de bens imó-
veis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de sete mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cento e 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 suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979580

BIG STAR CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 563/20050719; identificação de pessoa colectiva
n.º 504439570; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20050719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código de Notariado, contendo os Estatutos da Sociedade
Big Star Cabeleireiros, L.da, que faz parte integrante da escritura
exarada no dia 19 de Abril de 2005, iniciada a fl. 61 do livro para
escrituras diversas n.º 2-A das notas do Cartório Notarial de
Matosinhos, sito à Rua de Silva Pinheiro, 11, 1.º, salas 3, 4 e 5,
freguesia e concelho de Matosinhos, a cargo da notária, licenciada
Maria Filomena Gondar Martins.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Big Star Cabeleireiros, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sede na Rua do Alto das Torres, 891, loja
4, freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.
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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 exploração de salões de bar-
bearia, cabeleireiro e instituto de beleza, comércio e representação de
artigos de perfumaria e cosmética.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, encontrando-se dividido em duas quotas iguais, cada uma
do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma
ao sócio Diamantino Fernando Pereira de Oliveira e outra perten-
cente à sócia Cecília da Conceição Lopes Sousa.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada pelos dois gerentes, os quais serão
ou não remunerados, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, na participação dos lucros da sociedade, tudo conforme
for deliberado.

2 — Fica desde já deliberado nomear como gerentes os sócios Di-
amantino Fernando Pereira de Oliveira e Cecília da Conceição Lopes
Sousa.

3 — A sociedade obriga-se mediante a assinatura dos dois gerentes,
para actos de mero expediente será suficiente a assinatura de um deles.

ARTIGO 6.º

Para além mais previsto na lei e nestes estatutos, é da competên-
cia 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 voto.

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 dele for titular.

3 — Se a transmissão for gratuita ou se provar ter havido simula-
ção 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 420.º e um do Código Civil.

5 — O prazo para a sociedade deliberar é de sessenta dias a contar
do pedido escrito de consentimento que obrigatoriamente menciona-
rá a identificação do cessionário e todas as condições da cessão, po-
dendo os sócios exercer o seu direito de preferência nos trinta 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, 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.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações complementares até ao
montante de dez mil euros.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979431

DEVENDY — SOLUÇÕES DE VENDING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 558/20050728; identificação de pessoa colectiva
n.º 507177452; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20050728.

Certifico que foi constituída por Sérgio André Dias da Costa e Sil-
va a sociedade em epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Devendy — Soluções de Vending,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta de 25 de Abril, 54, 8.º,
esquerdo, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser trans-
ferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comercialização e distribui-
ção de máquinas de vending e de produtos alimentares e derivados e
de higiene.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor pertencente ao
sócio.

4.º

O sócio poderá realizar prestações suplementares de capital até ao
montante de cem mil euros.

5.º

A sociedade terá um gerente, que será o sócio único enquanto ou-
tro não for designado.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades ou
agrupamentos complementares de empresas, mesmo com objecto di-
ferente do seu.

7.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
nos termos do disposto no artigo 270.º-F, do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979652

WORLD SHOP — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 560/20050719; identificação de pessoa colectiva
n.º 507323440; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050719.

Certifico que foi constituída entre Miguel Ângelo Henriques Moreira
Neto, Miguel Nuno Ribeiro da Silva, Paulo Alexandre Ferreira Duarte
e José Manuel Ribeiro Ferreira a sociedade em epígrafe, regendo-se pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma  World Shop — Importação e Expor-
tação de Artigos Decorativos, L.da

2.º

O seu objecto social consiste na importação e exportação de arti-
gos decorativos e afins.

3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Marquês Sá da Bandeira, 323,
loja 83, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, po-
dendo ser deslocada, por decisão da gerência, para lugar situado den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

4.º

A criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, em Portugal ou no estrangeiro, não depende de
deliberação dos sócios.
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5.º

É livremente permitida a participação da sociedade em sociedades
por quotas ou anónimas, mesmo com objecto diferente do seu.

6.º

Por deliberação dos sócios, poderão ser derrogadas normas legais
dispositivas.

7.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro,
é de cinco mil euros e correspondente à soma de quatro quotas, no
valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

8.º

A sociedade poderá exigir a todos os sócios, na proporção das res-
pectivas quotas, prestações suplementares de capital cujo montante
global não ultrapasse trinta mil euros.

9.º

A sociedade poderá exigir a todos os sócios, na proporção das suas
quotas, suprimentos em dinheiro cujo montante global não exceda
trinta mil euros.

10.º

1 — A gerência da sociedade cabe a todos os sócios fundadores,
podendo remunerada se assim for estabelecido em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se perante terceiros com a intervenção de
dois gerentes.

3 — Com excepção de descontos ou promoções de natureza co-
mercial, é absolutamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade através
de actos gratuitos ou negócios de garantia em favor de terceiros, tais
como doações, fianças, letras de favor e avales.

11.º

1 — A cessão de quotas a favor de não sócios depende do consen-
timento prévio da sociedade.

2 — No caso de cessão onerosa de quotas a não sócios, os sócios
não cedentes gozam de direito de preferência, a que se atribui eficácia
real.

12.º

1 — À sociedade é permitida a amortização de quotas nos casos de
interdição, inabilitação ou insolvência do sócio, de arresto, penhora
ou arrolamento da quota e de cessão de quotas, sem prévio consenti-
mento da sociedade.

2 — A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com vencimen-
to, respectivamente, a seis, doze e dezoito meses, após a fixação
definitiva da contrapartida.

13.º

Aos lucros legalmente distribuíveis será dado o destino que resultar
de deliberação da assembleia geral, tomada por maioria simples dos
votos correspondentes ao capital social.

14.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas, através de carta
registada, com aviso de recepção, por dois gerentes, com a antece-

dência mínima de 15 dias.
2 — A assembleia geral só poderá deliberar, desde que se achem

presentes os sócios que representem mais de metade do capital social.

15.º

Todas as despesas inerentes à sua constituição são da responsabili-
dade da sociedade.

16.º

São expressamente ratificados todos os negócios jurídicos celebra-
dos, antes da presente escritura de constituição, pelos sócios por con-
ta da sociedade.

17.º

A gerência fica autorizada, a partir deste data, a celebrar quaisquer
negócios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo
objecto, bem como adquirir veículos automóveis ou outro equipamento,
podendo, para isso, desde já, proceder ao levantamento das entradas
realizadas em dinheiro e já depositadas.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979423

FAROL CONTA, CONTABILIDADE, CONSULTORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 561/20050719; identificação de pessoa colectiva
n.º 507346424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20050719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Farol Conta, Contabilidade, Con-
sultoria e Gestão, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Sabudo, 46, freguesia de Grijó, con-
celho de Vila Nova de Gaia.

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 actividades de contabilidade;
consultoria fiscal para os negócios e a gestão.

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, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu» em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
20089797440

SANTARÉM
ABRANTES

PADARIA, PASTELARIA CURADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2087/
050707; identificação de pessoa colectiva n.º P 507397665; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/050707.

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

Contrato de Sociedade

Serafim Gonçalves Curado, contribuinte fiscal n.º 109685210, por-
tador do bilhete de identidade n.º 8294918, passado pelo arquivo de
identificação de Santarém em 14 de Janeiro de 2000, casado com
Maria Manuela Leitão Nobre, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes, resi-
dente na Avenida de Afonso Vasques Correia, lote 5, 3.º, esquerdo,
Vale de Rãs, Abrantes, freguesia de São Vicente, concelho de Abran-
tes, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá pelo
seguinte estatuto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Padaria, Pastelaria Curado,
Unipessoal, L.da, constituindo-se como sociedade unipessoal por quo-
tas, durará por tempo indeterminado e tem a sua sede na Avenida de
Afonso Vasques Correia, lote 5, 3.º, esquerdo, Vale de Rãs, Abrantes,
freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes.
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ARTIGO 2.º

O objecto social é o comércio a retalho de padaria, pastelaria, e
outros produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
e corresponde a uma única quota de igual valor nominal, pertencente
ao único sócio.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, em condições a fixar nos respectivos contratos, sendo a respec-
tiva remuneração e reembolso estabelecidas nos referidos contratos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do sócio ou estranhos à soci-
edade, a nomear em assembleia geral sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

Na presente sociedade unipessoal por quotas o sócio único exerce
as competências das assembleias gerais, nomeadamente nos termos
do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 8.º

Fica autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio e a
sociedade que devem respeitar o disposto no artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Á presente sociedade unipessoal aplicam-se as normas que regulam
as sociedades por quotas, salvo as que pressupõem a pluralidade de
sócios.

Disposição transitória

O outorgante Serafim Gonçalves Curado declara que não é sócio de
qualquer outra sociedade unipessoal e saber que incorre nas penas
aplicáveis ao crime de falsas declarações, se não for verdadeira algu-
ma das afirmações feitas neste documento.

Ficando desde já nomeado gerente o sócio único Serafim Gonçal-
ves Curado.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008108252

BRINCOPOLIS — JOGOS E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2086/
050708; identificação de pessoa colectiva n.º P 507366026; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050708.

Constituição de sociedade

No dia 30 de Junho de 2005, no Cartório Notarial do Fundão, a
meu cargo, sito na Praceta do Palácio da Justiça, lote 25, rés-do-chão,
no Fundão, perante mim, o notário licenciado Agostinho Miguel Corte,
compareceram como outorgantes:

1.º Luís Eduardo Neves Sousa Prado de Lacerda, divorciado, natu-
ral de Moçambique, de nacionalidade portuguesa, e residente na fre-
guesia do Souto da Casa, deste concelho, contribuinte fiscal
n.º 173120342.

 2.º Fernando António Amorim Peres Ferreira, solteiro, maior,
natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, e
residente na Rua de João da Silva, 4, 16.º, B, em Lisboa, que outorga
na qualidade de procurador e em representação da sociedade comerci-
al anónima com a firma PME Investimentos — Sociedade de
Investimento, S. A., com sede na Avenida de Berna, 24, 7.º, direito,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, inscrita
no Registo Nacional de Pessoas Colectivas sob o n.º 502218835 e
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1055, com o capital social actual de vinte e sete milhões e qui-

nhentos mil euros, sendo esta sociedade gestora e legal representante
do fundo de capital de risco para investidores qualificados PME In-
vestimentos-Global, cuja constituição foi autorizada pelo despacho
n.º 13 941/99, do Secretário do Tesouro e das Finanças, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 22 de Julho de 1999, de-
vidamente registado na CMVM sob o n.º 677, qualidade e poderes que
verifiquei por uma certidão emitida pela referida Conservatória e por
uma procuração que me apresentou e arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E pelos outorgantes, foi dito:
Que, por esta escritura, celebram um contrato de sociedade por

quotas que adopta a firma BRINCOPOLIS — Jogos e Brinquedos, L.da,
com sede no Tagus Valley, Rua de José Dias Simão, freguesia de Al-
ferrarede, concelho de Abrantes, tendo por objecto social a concep-
ção, produção e comercialização de brinquedos pedagógico-didácticos
em madeira, com o capital social de dezanove mil euros, integral-
mente realizado em dinheiro, subscrito do seguinte modo: dez mil euros
por Luís Eduardo Neves Sousa Prado de Lacerda; nove mil euros pelo
fundo de capital de risco para investidores qualificados PME Investi-
mentos-Global. Que a sociedade fica a reger-se pelo contrato social
constante do documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2
do artigo 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante desta
escritura, cujo conteúdo declaram conhecer perfeitamente, pelo que
dispensam a sua leitura.

Disseram mais:
1 — Que o depósito da totalidade do capital social já foi efectuado

na Caixa geral de Depósitos, S. A., agência de Abrantes, o que decla-
ram sob sua inteira responsabilidade.

2 —  Que, para valer como deliberação social, ficam desde já de-
signados para o triénio 2005-2007, os seguintes membros dos órgãos
sociais:

a) Gerente — Luís Eduardo Neves Sousa Prado de Lacerda, divor-
ciado, residente na Quinta de São Francisco de Assis, freguesia de Souto
da Casa, concelho do Fundão.

b) Fiscal único efectivo — P. Matos Silva, Garcia Jr, P. Caiado &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede
na Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, esquerdo, em Lisboa, inscrita
na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 44, habitual-
mente representada pelo Dr. Pedro Matos Silva, casado, com domi-
cílio profissional na referida morada, revisor oficial de contas n.º 491;
suplente — Silva Neves e Teresa Marques, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua de Luciano Cordeiro, 113,
6.º, direito, em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas com o n.º 141, representada pelo Dr. Joaquim Manuel da Sil-
va Neves, casado, com domicílio profissional na referida morada,
revisor oficial de contas n.º 421.

3 — PME Investimentos — Sociedade de Investimento, S. A., so-
ciedade gestora do sócio Fundo de Capital de Risco para Investidores
Qualificados PME Investimentos-Global, não faz, desde já, uso da
faculdade de designação de gerente, sem prejuízo do direito especial
de nomeação de gerente que, contratualmente, lhe assiste a todo o
tempo, e que se mantém.

4 — Todas as despesas com a constituição da sociedade, designada-
mente as da escritura, registos e publicações legais, são da responsa-
bilidade da sociedade, que assume até ao montante do seu capital so-
cial, as despesas efectuadas ou a efectuar pelos sócios antes da sua
constituição e que sejam relativas à sua criação e instalação.

5 — O gerente designado neste contrato fica autorizado, entre esta
data e a do registo definitivo da sociedade, a:

a) Adquirir para esta quaisquer bens móveis necessários ao exercí-
cio da sua actividade, assim como celebrar contratos de locação, sim-
ples ou financeira, sobre esses bens;

b) Proceder à contratação de trabalhadores e à celebração de con-
tratos de prestação de serviços, bem como efectuar os respectivos
pagamentos;

c) Liquidar todas as despesas e desembolsos que tenham sido neces-
sários para a criação e constituição da sociedade;

d) Contrair empréstimos, inclusivamente sob a forma de suprimen-
tos, que se destinem a financiar os actos expressamente autorizados;

e) Iniciar a actividade social, promovendo todos os actos adequa-
dos para o efeito;

6 — Fica igualmente autorizado o gerente designado neste con-
trato a movimentar e levantar livremente a totalidade do capital
social depositado em instituição de credito, à ordem da sociedade,
para satisfação de todas as despesas autorizadas e previstas, bem
como daquelas que sejam necessárias ao normal funcionamento da
sociedade.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo:
O referido documento complementar.
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Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma de BRINCOPOLIS — Jogos e Brinquedos,
L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede em Tagus Valley, freguesia de
Alferrarede, concelho de Abrantes.

2 — A gerência pode, sem necessidade de deliberação dos sócios,
transferir a sede para outro local do mesmo concelho, para concelho
limítrofe ou para qualquer outro local, para o qual esteja habilitada a
deliberar, bem como pode criar ou extinguir quaisquer formas locais
de representação, no país ou no estrangeiro, designadamente sucur-
sais, agências, delegações ou escritórios.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social a concepção, produção e co-
mercialização de brinquedos pedagógico-didácticos em madeira.

ARTIGO 4.º

Capital Social

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de dezano-
ve mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: a) uma com
o valor nominal de dez mil euros, pertencente ao sócio Luís Eduardo
Neves Sousa Prado de Lacerda; b) outra, com o valor nominal de
nove mil euros, pertencente ao sócio Fundo de Capital de Risco para
Investidores Qualificados PME Investimentos — Global.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias de capital

1 — A sociedade poderá exigir a todos os sócios a realização de
prestações acessórias de capital, em dinheiro, até ao montante máxi-
mo de cem vezes o valor nominal da respectiva quota, mediante de-
liberação formada por maioria de dois terços dos votos correspon-
dentes ao capital.

2 — A obrigação de realizar as prestações acessórias de capital
vencer-se-á 30 dias após a data da deliberação ou em outras datas de
vencimento pela mesma estabelecidas ou determinadas.

3 — As prestações acessórias de capital serão onerosas, salvo se
deliberado diversamente pelo quórum previsto no n.º 1.

4 — As prestações acessórias de capital, a realizar nos termos des-
te preceito, não poderão ser reembolsadas à custa da situação líquida
da sociedade, formada pelo capital social e pelas reservas legais obri-
gatórias que tenham sido entretanto constituídas, salvo se diversa-
mente deliberado.

5 — Pela mesma maioria prevista no número um este artigo, pode
igualmente ser deliberada a conversão de quaisquer créditos em pres-
tações acessórias de capital, ficando estas sujeitas ao disposto neste
preceito estatutário e na lei aplicável.

6 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os sócios
poderão realizar voluntariamente prestações acessórias de capital
aplicando-se-lhe o regime legal estabelecido com as devidas adapta-
ções.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, poderão, ainda,
ser exigidas aos sócios, por uma ou mais vezes, prestações suplemen-
tares de capital no montante global máximo de cem vezes o respec-
tivo capital social.

2 — As prestações suplementares de capital devem ser objecto de
deliberação formada por maioria de dois terços dos votos correspon-
dentes ao capital social.

ARTIGO 7.º

Transmissão de quotas

1 — A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios têm direito de
preferência na aquisição de quotas que sejam objecto de cessão onero-
sa em beneficio de terceiro.

2 — O sócio que quiser ceder a sua quota, ou parte dela, a terceiro
tem de obter, prévia e expressamente, a autorização da sociedade, a ser
dada de acordo com o procedimento previsto nos números seguintes.

3 — O cedente deve comunicar a sua intenção à gerência, por meio
de carta registada com aviso de recepção, especificando o nome do
cessionário, os termos e as condições da cessão projectada.

4 — A gerência convocará a assembleia geral, para reunir no pra-
zo máximo de 30 dias a contar da recepção da comunicação, a fim de
deliberar sobre o exercício do direito de preferência da sociedade.

5 — Se a sociedade não exercer o direito de preferência, ou não
puder ou quiser fazê-lo na totalidade, este caberá, em segundo lugar,
aos sócios. Se mais de um deles preferir, a quota a ceder será dividida
entre eles na proporção das suas entradas de capital.

6 — Se nem a sociedade nem os sócios exercerem o seu direito de
preferência, nem for deliberada e proposta ao cedente, nos termos do
artigo duzentos e trinta e um, número um, do Código das Sociedades
Comerciais, a amortização da sua quota, pode esta ser livremente cedida
ao terceiro.

7 — São dispensadas as formalidades previstas nos números três e
quatro deste artigo, se a deliberação sobre a cessão for unânime, se
estiverem reunidos todos os sócios e todos estejam de acordo em
deliberar sobre essa matéria, ou se todos outorgarem a escritura de
cessão.

8 — Realizando-se a assembleia geral, referida no n.º 4, ficam os
sócios que nela comparecerem obrigados a declarar se pretendem ou
não exercer o seu direito de preferência, entendendo-se que renunci-
am a esse direito se o não fizerem, ou se, devidamente convocados,
não participarem nem se fizerem representar nessa assembleia.

9 — É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios.
10 — Para os efeitos previstos no número anterior, poderão os

sócios promover previamente a divisão das suas quotas.

ARTIGO 8.º

Amortização

1 — A sociedade poderá efectuar a amortização de quotas sempre
que a lei expressamente a admitir e ainda:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando se trate de quota que a sociedade tenha adquirido;
c) Quando o sócio for judicialmente declarado insolvente;
d) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhorada ou sujeita a

apreensão judicial;
e) Quando a quota seja cedida em infracção do disposto no artigo

sétimo ou dada em garantia com violação do disposto no artigo nono;
f) Por morte do sócio seu titular, se os seus sucessores não se opu-

serem no prazo de 30 dias depois de a amortização ter sido deliberada
e lhes ter sido comunicada.

2 — A amortização far-se-á pelo valor nominal da quota, salvo
disposição legal em contrário.

3 — A deliberação de amortização deverá ser tomada pelos votos
correspondentes a, pelo menos, dois terços dos votos corresponden-
tes ao capital.

4 — Deliberada a amortização, esta considerar-se-á desde logo re-
alizada, deixando o respectivo titular da quota de poder exercer quais-
quer direitos sociais, sem prejuízo do disposto na alínea f) do n.º 1.

ARTIGO 9.º

Garantia

É absolutamente proibido aos sócios constituir as suas quotas em
garantia ou caução de qualquer obrigação, sem prévio consentimento
da sociedade.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, vinculando-se regularmente:

a)Pela assinatura ou intervenção de um gerente se a gerência for
singular;

b) Pela assinatura de, pelo menos, dois gerentes se a gerência for
plural;

c) Pela assinatura do gerente designado pela sociedade gestora do
sócio Fundo de Capital de Risco para Investidores Qualificados PME
Investimentos — Global ao abrigo do direito especial, independente-
mente da composição da gerência.

2 — Os gerentes são designados para um mandato correspondente
a três exercícios sociais, renováveis.

3 — É atribuído ao sócio Fundo de Capital de Risco para Investi-
dores Qualificados PME Investimentos — Global o direito especial de
nomear um gerente.

4 — A designação de gerente ao abrigo do direito especial far-se-á
preferencialmente em assembleia geral convocada para o efeito, sem
prejuízo de poder ser efectuada por carta dirigida pelo titular do direi-
to à gerência com vista ao registo do gerente designado.
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5 — A gerência terá os mais amplos poderes de gestão e represen-
tação social permitidos por lei e pelo contrato, designadamente para:

a) Abrir contas bancárias, passar cheques, contrair empréstimos ou
obter financiamentos e, bem assim, para realizar quaisquer operações
de crédito comercial e aplicações financeiras;

b) Negociar e outorgar todos os contratos no âmbito do objecto
social e em que a sociedade seja parte;

c) Associar a sociedade com terceiros, nomeadamente para formar
sociedades ou outros entes, com ou sem personalidade jurídica e com
ou sem responsabilidade limitada, assim como subscrever, adquirir,
onerar ou vender obrigações e participações no capital de outras so-
ciedades, qualquer que seja o seu objecto.

5 — Os gerentes não auferem remuneração, salvo se vier a ser
deliberado diversamente pelos sócios em assembleia geral.

6 — Os gerentes ficam autorizados a deterem participações e a
exercerem em outras sociedades, com diferente objecto social, fun-
ções idênticas às desempenhadas nesta sociedade.

7 — O gerente que venha eventualmente a ser designado por indi-
cação do sócio Fundo de Capital de Risco para Investidores Qualifica-
dos PME Investimentos-Global está autorizado a deter participações
e a exercer em outras sociedades, com igual ou diferente objecto so-
cial, funções idênticas às desempenhadas nesta sociedade.

8 — É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos
ou contratos estranhos ao objecto social, designadamente em letras de
favor, fianças ou avais.

ARTIGO 11.º

Fiscalização

1 — A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único, que será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

2 — A deliberação dos sócios que eleger o fiscal único, designará
ainda um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas suplente.

3 — Quer o fiscal único, quer o suplente, serão designados por
períodos de três anos, sendo permitida a reeleição.

4 — Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da Socieda-
de poderá ser confiada a um conselho fiscal, nos termos da lei.

ARTIGO 12.º

Aplicação de resultados

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socieda-
de depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo de
reserva legal, podendo deliberar a distribuição de menos de metade
dos lucros ou a sua afectação a outras reservas ou fundos.

ARTIGO 13.º

Disposições supletivas

As disposições do Código das Sociedades Comerciais que sejam su-
pletivas podem ser derrogadas por deliberação dos sócios, formada
pelos votos correspondentes a, pelo menos, três quartos do capital
social.

ARTIGO 14.º

Foro

Para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, designa-
damente quanto à validade dos respectivos artigos e ao exercício dos
direitos sociais entre os sócios e a sociedade, ou entre esta e os mem-
bros dos seus corpos gerentes ou liquidatários, é exclusivamente com-
petente o tribunal da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia dos
sócios a qualquer outro.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008105946

FERNANDO FELECIANO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2088/
050708; identificação de pessoa colectiva n.º P 507408896; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050708.

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

Contrato de sociedade unipessoal

Outorgante — Fernando Manuel da Costa Feleciano, casado com
Maria Odete de Matos Lopes Costa Feleciano sob o regime de comu-

nhão de adquiridos , natural de Ponte-de-Sôr, freguesia de Ponte-de-
Sôr, concelho de Ponte-de-Sôr, residente habitualmente na Avenida
de 25 de Abril, 47, rés-do-chão, direito, em Abrantes, freguesia de
São Vicente, do concelho de Abrantes, portador do bilhete de identi-
dade n.º 643058 emitido em 12 de Outubro de 1998, pelos serviços
de Identificação Civil de Santarém, número de identificação fiscal
112680836.

Declara o outorgante que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma  Fernando Feleciano, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua do Montepio, 9, na freguesia de São João,
do concelho de Abrantes.

2.º

1 — Mediante simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

2 — A sociedade poderá constituir filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação local, no País ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto venda de cozinhas, encastráveis, elec-
trodomésticos, equipamento industrial e assistência técnica.

4.º

Mediante simples deliberação da gerência a sociedade poderá adqui-
rir participações de qualquer espécie noutras sociedades, que tenham
o mesmo objecto social quer não, bem como cooperar ou associar-se
com ou participar em sociedades e entidades reguladas por lei especial
designadamente consórcios, agrupamentos complementares de empre-
sas ou agrupamentos europeus de interesse económico.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é € 5000,
sendo titular da sua totalidade o sócio Fernando Manuel da Costa
Feleciano.

6.º

O sócio poderá prestar à sociedade os suprimentos de que a mesma
carecer, devendo as respectivas condições ser aprovadas em assem-
bleia geral.

7.º

1 — O sócio único exerce as competências das assembleias gerais,
podendo, designadamente, nomear ou destituir gerentes.

2 — As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da as-
sembleia geral devem ser registadas em acta por ele assinada.

8.º

1 — A sociedade é administrada e representada pelos gerentes no-
meados pelo sócio único.

2 — Os gerentes podem constituir mandatários, fixando os termos
da respectiva delegação.

3 — A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de um só gerente;
b) Pela assinatura dos mandatários eventualmente constituídos, nos

precisos termos dos poderes que lhe foram conferidos.

9.º

O sócio único determinará o destino dos resultados apurados em
cada exercício que poderem nos termos da lei ser disponibilizados.

10.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto da mesma.

Declarou ainda:
a) Que fica desde já nomeado gerente o sócio único Fernando

Manuel da Costa Feleciano.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008108260
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VENÂNCIO & CRISTINA — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2091/
050715; identificação de pessoa colectiva n.º P 507378610; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 07/050715.

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

Constituição de sociedade

No dia 29 de Junho de 2005, no Cartório Notarial de Sardoal,
perante mim, Maria de Fátima Ferreira Serralha, Segunda Ajudan-
te do mesmo Cartório, em pleno exercício de funções notariais,
por se encontrar vago o lugar de Notário, compareceram como
outorgantes:

1.º Luís Manuel dos Santos Venâncio, número de identificação
fiscal 163220565, casado com Maria Fernanda Leitoa Cabedal Ve-
nâncio sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Alferrarede, concelho de Abrantes, residente na residente
na Estrada do Gaio, lote 1, freguesia de Alferrarede, concelho de
Abrantes, titular do bilhete de identidade n.º 7409157 emitido em
20 de Outubro de 1999 pelos Serviços de Identificação Civil de
Santarém.

2.º António Cristina Rodrigues, número de identificação fis-
cal 118699229, casado com Arminda de Sousa Figueira sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Santa Bárbara de
Padrões, concelho de Castro Verde, residente habitualmente na Rua
de Basílio António Sertã, lote 49, Casais de Revelhos, concelho de
Abrantes, mas com morada fiscal na Avenida de 12 de Julho, 124,
Ferreiras, freguesia deFerreiras, concelho de Albufeira, titular do bi-
lhete de identidade n.º 4917357, emitido 9 de Outubro de 2000 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Venâncio & Cristina — Activida-
des Hoteleiras, L.da, tem a sua sede na Estrada do Gaio, lote 10, fre-
guesia de Alferrarede, concelho de Abrantes.

2 — A gerência da sociedade pode deslocar livremente a sede soci-
al dentro do concelho de Abrantes ou concelho limítrofes e bem as-
sim criar sucursais, filiais, agencias ou outras formas locais no territó-
rio nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social; restaurante, snack-bar e simi-
lares, residencial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, dividido em duas quotas do valor nominal de vinte e cinco
mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Luís Manuel
dos Santos Venâncio e António Cristina Rodrigues.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, estando dependentes da
autorização da sociedade a cessão a terceiros, tendo esta e aos sócios,
respectivamente, o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução ou não, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
a cargo de ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes,
sendo suficiente para obrigar a sociedade nos actos de administração
ordinários a assinatura de qualquer dos gerentes.

2 — A gerência da Sociedade pode pertencer a sócios ou não sóci-
os; e pode participar no capital de qualquer outra sociedade.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assemblei-
as gerais serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da maioria dos votos representativo de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até
montante global de vinte vezes o capital social.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008108317

EUROSPARE — COMÉRCIO INTERNACIONAL
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2089/
050711; identificação de pessoa colectiva n.º P 507381076; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050711.

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

Contrato de sociedade.
No dia 22 de Junho de 2005, no Cartório Notarial do Centro de

Formalidades das Empresas de Lisboa Um, perante mim, Maria do
Rosário Namora Guerreiro da Cunha, notária destacada neste Cartó-
rio, compareceram como outorgantes:

1.º Maydel Farrey Galano, contribuinte fiscal n.º 252854535, na-
tural de Cuba, de nacionalidade espanhola, casada com Javier Ayala
Alonso no regime da separação de bens, segundo declarou sob sua
inteira e exclusiva responsabilidade, residente habitualmente no Bair-
ro Ariatza, Hergoien casa 13, Amorebieta Etxano, Vizcaya, Espa-
nha, portadora do bilhete de identidade n.º 78993815-Q, emitido em
15 de Março de 2005 pelo Ministério do Interior de Espanha.

2.º Mirta Galano Hormigo, contribuinte fiscal n.º 252816692, na-
tural de Cuba, de nacionalidade cubana, viúva, segundo declarou sob
sua inteira e exclusiva responsabilidade, residente habitualmente na
mesma morada da primeira outorgante.

Verifiquei a identidade da primeira outorgante por exibição do refe-
rido bilhete de identidade e da segunda por declaração dos abonadores
Amaya Cendoya Carranza, residente na Rua de José Erbina, 9 bis 3
A, Vitória Gasteiz, Espanha, e Ander Ayala Larrañaga, residente na
Rua Villamonte Al 2 iz Getxo Vizcaya, Espanha, ambos solteiros, mai-
ores, segundo declararam sob sua inteira e exclusiva responsabilidade,
pessoas cujas identidade verifiquei pela exibição dos seus bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 72736939-Z, de 14 de Setembro de
2000, e 16064281-T, de 28 de Junho de 2001, ambos emitidos pelo
Ministério do Interior de Espanha.

Pelas outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUROSPARE — Comércio Inter-
nacional e Engenharia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Chão de Vide, Rua da
Catraia, Alferrarede, freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes.

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 encenar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representação, distribuição, instalação e manutenção de equi-
pamentos hidráulicos e industriais; engenharia e comércio internaci-
onal de uma grande variedade de mercadorias industriais.

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 no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada uma
das sócias.

2 — Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí
for deliberado.
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2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objectivo diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Fica, desde já, nomeado gerente o não sócio Javier Ayala
Alonso, casado e residente habitualmente com a primeira outorgante.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008108287

AUTO PIRÂMIDE — REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2092/
050719; identificação de pessoa colectiva n.º P 507407482; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050719.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Julho de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa 1, perante mim, Maria do Ro-
sário Namora Guerreiro da Cunha, notária destacada neste Cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Alberto Fernando Narciso Barreiro, natural da freguesia de Or-
tiga, concelho de Mação, casado com Georgina Vieira Aparício Bar-
reiro no regime da comunhão de adquiridos, residente habitualmente

na Rua do Bairro Novo do Pinhal, lote 3, São Miguel do Rio Torto,
Abrantes, contribuinte fiscal n.º 161559557, portador do bilhete de
identidade n.º 6096267 emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Santarém em 11 de Fevereiro de 2004.

2.º Fernando Rosa de Oliveira, natural da freguesia de Olaia, con-
celho de Torres Novas, casado com Isabel Maria Moura Pereira de
Oliveira no regime da comunhão de adquiridos, residente habitualmente
na Rua de Manuel Alves Oliveira, 5, Alferrarede, Abrantes, contribu-
inte fiscal n.º 105293873, portador do bilhete de identidade
n.º 2475987, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Santa-
rém em 4 de Novembro de 1999.

Verifiquei as suas identidades pela exibição dos referidos documen-
tos de identificação.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelas disposições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Auto Pirâmide — Reparação e
Comércio de Veículos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Alferrarede na Rua de Manuel
Alves de Oliveira, 5, freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes.

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 encenar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação de veículos, comér-
cio de veículos e combustíveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de
cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos 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 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
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
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os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Pelos outorgantes foi ainda dito:
Que a soma das entradas correspondentes ao capital social já foi

depositada ontem no Banco Comercial Português, S. A., numa conta
aberta em nome da sociedade, declaração que fazem sob sua inteira e
exclusiva responsabilidade.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008108333

CORUCHE

EQUIPAR — PARTICIPAÇÕES INTEGRADAS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 01070/
010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505714132; número
e data da apresentação: 01/050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura de
9 de Junho de 2005, lavrada a fl. 13 do livro n.º 5-A, no Cartório
Notarial de Carlos Manuel da Silva Almeida, em Lisboa, foi parcial-
mente alterado o pacto social, o artigo 1°, passando a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Equipar — Participações
Integradas, SGPS, L.da

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em exercício, Ana Luísa
Cardoso Grilo Carlota de Carvalho Ferreira. 2006286730

AZINHAGA & GALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00163/
900330; identificação de pessoa colectiva n.º 500040265; número
e data da apresentação: 01/050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em sessão da
assembleia geral de 28 de Março de 2005, acta n.º 34, foi deliberado
a mudança da sede social, tendo sido parcialmente alterado o pacto
social, o artigo 1.º, passando a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Azinhaga & Galvão, L.da, e tem a sua
sede social em Casas do Planalto, lote 12, freguesia e concelho de
Coruche.

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em exercício, Ana Luísa
Cardoso Grilo Carlota de Carvalho Ferreira. 2006286722

MARQUES & MACEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 00652/
911004; identificação de pessoa colectiva n.º 502627530; número
e data da apresentação: 02/050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em sessão da
assembleia geral de 28 de Março de 2005, acta n.º 15, foi deliberado
a mudança da sede social, tendo sido parcialmente alterado o pacto
social, o artigo 1.º, passando a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Marques & Maceiras, L.da, e tem a sua
sede social na Estrada da Lamarosa, 22, Paul de Baixo, freguesia e
concelho de Coruche.

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em exercício, Ana Luísa
Cardoso Grilo Carlota de Carvalho Ferreira. 2006286706

FERREIRA DO ZÊZERE

JOSÉ LUÍS NEVES — MATERIAIS CONSTRUÇÃO
E MADEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00258/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506120406;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 02/050718.

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

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, Casal da Cruz, fre-
guesia de Paio Mendes, concelho de Ferreira do Zêzere.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: venda de materiais de construção,
madeiras e similares; café, snack-bar e restaurante.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011025591

OURÉM

SOMEFA — SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS
DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, sem número de polícia, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00451;
identificação de pessoa colectiva n.º 501295151; inscrição n.º 23,
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 12, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 18 e inscrições n.os 27 e 28; números e data das apresenta-
ções: 10/20020531 e 03, 05, 06 e 07/20050624.

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

Nomeado gerente Vasco Manuel Nunes Mendes, casado.
Data: 30 de Abril de 2002.
Cessação de funções dos gerentes António Silva dos Santos e Ana

Paula Nunes Pedrosa Filipe, por renúncia.
Data: 12 de Março de 2003.
Alteração parcial do contrato quanto à redacção dos seus artigos 3.º

e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de quatro
mil e quinhentos euros, pertencente à sócia AVS — Corretores de
Seguros, S. A., e outra de valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente ao sócio António Manuel Vilela da Silva.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio António Manuel Vilela da Silva e do não sócio Vasco Manu-
el Nunes Mendes, já designados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de um gerente.
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Designação de gerente:
Gerente designado: António Silva dos Santos.
Data: 31 de Outubro de 2003.

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

Conferido, está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965506

VESTOURÉM — VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Largo do Professor Egas Moniz, 13, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01864;
identificação de pessoa colectiva n.º 504981595; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 03 e
05/20050617.

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

Cessação de funções dos gerentes Maria Emília Pereira Ferreira
Marques, por renúncia.

Data: 17 de Maio de 2005.
Henrique Pereira Ferreira, por decesso.
Data: 13 de Dezembro de 2004.

Conferido, está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964739

TOMAR

MANUEL ANTUNES & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00466;
identificação de pessoa colectiva n.º 500743681; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 01/09092005.

Certifico que foi registada a deliberação de redução do capital soci-
al, em 5 de Setembro de 2005, no montante de 185 999,16 euros,
para cobertura de prejuízos.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582895

TORRES NOVAS

MHGO — MATERIAL HOSPITALAR, GERIÁTRICO
E ORTOPÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01924/020524; identificação de pessoa colectiva n.º 506165124;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 01/050714.

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

Apresentação n.º 01/050714.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006651013

DIGICOLOR — PUBLICIDADE E EDIÇÕES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 010 594/910211; identificação de pessoa colectiva n.º 502498650;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/050714.

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

 Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 02/050714.
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Castillo Leitão, por

renúncia.
Data: 19 de Agosto de 1993.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006651021

AMBIOBRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01969/030220; identificação de pessoa colectiva n.º 506467058;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 02/050713.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: artigo 4.º e n.º 2 do artigo 5.º, tendo ficado com a

seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e vinte e cin-
co mil euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
sessenta e dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma ao
sócio João José Rodrigues Maia Serôdio e outra ao sócio Pedro Gil
Rodrigues Maia Serôdio.

ARTIGO 5.º

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

A redacção actualizada do contrato encontra-se arquivada na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2006651005

SETÚBAL
ALMADA

TUTICARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 643/
27032001; identificação de pessoa colectiva n.º 504381814;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 2/29042005.

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

Deslocação da sede para Rua da Judiaria, 20, rés-do-chão, esquerdo,
Almada.

Conferida, está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008175197

JORGE SANTOS, CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 730/
20050223; identificação de pessoa colectiva n.º 502046490;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17; números e data das apresen-
tações: 1 e 2/20050502.

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

Cessação de funções ao cargo de administradores de Maria Pureza
Carreiro Folgado Pires e Gonçalo Jorge de Sousa Santos, a partir de
31 de Janeiro de 2005, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009355890
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FÉLIX & RAMALHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 293/
20040219; identificação de pessoa colectiva n.º 506545814;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 10/050615 e 14/140705.

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

Cessação de funções do gerente Artur Fernando Grilate Louro Ra-
malheira, por renúncia.

Data: 5 de Maio de 2005.
Nomeação de gerente Ana Paula Ramalheira Oliveira Félix, por

deliberação de 5 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme o original.

14 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009362632

TEIXEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06205/
911122; identificação de pessoa colectiva n.º 502667958;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 1 e 3/12052005.

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

 Cessação de funções do gerente Manuel Garcia Lopes, por renúncia.
Data: 3 de Maio de 2005.
Nomeação de gerente Anabela Natália Gomes Pinto.
Data da deliberação: 3 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008152081

ARIANA — SOCIEDADE COMERCIAL DE MÓVEIS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08928/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503820695; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/18052005.

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

 Alteração do contrato quanto ao artigo 10.º, que passa a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá livremente adquirir e alienar participações de
toda a espécie, associar-se ou interessar-se por qualquer forma e com
qualquer entidade, noutras sociedades, empresas, agrupamentos com-
plementares, consórcios nacionais ou estrangeiros, agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico, existentes ou a constituir, seja qual
for o seu objecto, tipo e lei reguladora, bem como tomar parte e fazer-
-se representar nos respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos
necessários para tais fins.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008152154

GINJALTEJO INVESTMENTS — INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 309/
03012002; identificação de pessoa colectiva n.º 503202789;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 07/12052005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recondu-
zidos os órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por deliberação
de 5 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009376749

IMPRINVESTE — EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÃO
E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 676/
27112002; identificação de pessoa colectiva n.º 504066676;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 8/12052005.

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

Recondução de funções dos órgãos sociais.
Período: triénio de 2004-2006.
Data da deliberação: 5 de Janeiro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008152219

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

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 010 837/
20010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505510561; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 9/12052005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por deliberação de
5 de Janeiro de 2004, ficando com a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente — José Inácio Mendes da
Silva Ribeiro; administradores — Alberto Mendes Ribeiro Barbedo,
casado, Avenida das Nações Unidas, 31, 3.º, B, Lisboa, e António
Vicente Antunes da Silva.

Fiscalização: fiscal único — Carlos Manuel Baptista Branco, ROC
n.º 886, Azinhaga das Galhardas, 181-D, Lisboa; suplente — Carlos
António Rosa Lopes, ROC n.º 645.

Conferida, está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009376757

EFFECTUS — PRODUTOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 424/
20040615; identificação de pessoa colectiva n.º 506957195;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 02 e 03/20050427.

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

 Cessação de funções do gerente Carlos Alberto Lopes de Faria
Ramos, por renúncia.

Data: 21 de Abril de 2005.
Nomeação da gerente Maria José Rodrigues de Almeida Cantarelo,

por deliberação de 21 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

3 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009355598

INDUSOLDA — TÉCNICAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 854/
25052005; identificação de pessoa colectiva n.º 503589152;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 7 e 9; números
e data das apresentações: 10 e 12/25052005.

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

 Alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º e 4.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INDUSOLDA — Técnicas
Metalúrgicas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Isabel da Veiga, 28,
freguesia do Feijó, concelho de Almada.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a administração da sociedade, dispensada de cau-
ção, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia-
-geral, fica a cargo de dois gerentes, sócios ou não.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, basta a assinatura de um ge-
rente ou de um procurador.

Cessação de funções do gerente Bernardo Gago da Silva Corrêa
Figueira, por renúncia.

Data: 8 de Abril de 2005.
Nomeação de gerente Moraru Ghenadie.
Data da deliberação: 1 e Abril de 2005.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004620005

ROMEIRO, CARDOSO & NEVES — PASTELARIA
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 03476/
830307; identificação de pessoa colectiva n.º 501387099; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 4/21032005.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 2 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009354168

LIXUS — TECNOLOGIAS DE SISTEMAS
DE AMBIENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7680/
941031; identificação de pessoa colectiva n.º 502887710; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 04/20030206.

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

Pela inscrição n.º 08.
Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: administrador único — Hermínio Pe-

reira Holtreman, casado, Rua da Piscina, 9, 3.º, esquerdo, Miraflores,
Algés.

Fiscal único — sociedade de revisores oficiais de contas Noras Sil-
vério & Bizarro do Vale, SROC n.º 101, Avenida da Liberdade, 202,
6.º, esquerdo, Lisboa, representada por Vítor Manuel Bizarro do Vale,
ROC n.º 814, casado, Rua do Vigário, 70-D, 3.º, direito, Lisboa; su-
plente — António Luís Noras Silvério, ROC n.º 408, casado, Aveni-
da da Liberdade, 202, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho 2009362578

ANIPLÁCIDUS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9121/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504159232; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 01/05042004.

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

 Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 2, e 2.º, passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João Azevedo, 14-A,

Quinta de Santo António, freguesia de Costa da Caparica, concelho
de Almada.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e compra e
venda de imóveis.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respecti-
va.

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009362586

UPIUS — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 654/
20050104; identificação de pessoa colectiva n.º 506664325; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050104.

Certifico que Mário José dos Santos Teixeira, constitui a sociedade
em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UPIUS — Construções, Unipessoal, L.da,
sede na Rua de D. Fernando, 17, Aroeira, freguesia de Charneca da
Caparica, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas,
execução de empreitadas, e compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma única quota de igual valor, subscrito
pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo sócio, que desde
já, fica nomeado gerente, que até deliberação em contrário exerce o
cargo sem remuneração.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos que não sejam contrários ao seu 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 de empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

A sociedade a todo o momento poderá deliberar no sentido de se
transformar noutra sociedade prevista na lei e amortizar quota ou
quotas, por vontade do sócio, no caso de penhora, arresto ou apreen-
são judicial.

ARTIGO 8.º

Desde já se consigna que a sociedade assume toda a responsabilida-
de por todos os negócios celebrados em seu nome pelo sócio único,
aqui outorgante, antes da celebração do presente pacto, bem como,
dos mais que sejam celebrados nessas condições antes do registo defi-
nitivo.

ARTIGO 9.º

Desde já, o sócio único e gerente fica autorizado a proceder ao
levantamento da totalidade do capital social, já depositado no Banco:
Caixa Geral de Depósitos do Pragal, em, 16 de Setembro de 2003, a
fim de prover ás suas despesas de constituição e de aquisição de bens
e produtos necessários ao exercício do seu comércio, e celebração de
contratos no âmbito do mesmo.

Conferida, está conforme o original.

24 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio 2007527430
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EAGLE EYE SOFTWARE — CONSULTADORIA
EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 849/
190520005; identificação de pessoa colectiva n.º 507132653; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/19052005.

Certifico que, por Alberto Devesa Soutullo, Juan Ivan Carrasco
Rodriguez e Daniel Pedro Fiúza de Noronha, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Eagle Eye Software — Consultadoria
em Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cabeço Verde,
Pinhal do Rei, 7, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de
Almada.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerência
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e bem assim criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e consultadoria
na área da informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e cem euros e corresponde à soma de três quotas, no igual valor
nominal de mil e setecentos euros, pertencente uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficam a cargo de todos os sócios, desde já, nomeados geren-
tes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, dependendo da autoriza-
ção dos restantes quando feita a estranhos, ficando reservado à socie-
dade em primeiro lugar e depois aos sócios, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante máxima de vinte vezes o capital social e na
proporção das respectivas quotas.

Conferida, está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009437250

DURINFORMA — ESCRITÓRIO TÉCNICO
DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05069/
880719; identificação de pessoa colectiva n.º 502010452; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 04/18052005.

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

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º e 4.º, passando
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de nove mil
novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos, e cor-
responde à soma de duas quotas nos valores nominais de cinco mil
quatrocentos e oitenta e seis euros e setenta e oito cêntimos e quatro
mil quatrocentos e oitenta e nove euros e dezoito cêntimos, respec-
tivamente, pertencentes à sócia Maria Manuela Carreira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria Manuela

Carreira, já nomeada gerente, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar validamente a sociedade.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2008152138

CHÍXARO & FERREIRA — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 850/
19052005; identificação de pessoa colectiva n.º 506880877; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/19052005.

Certifico que por Vítor Bernardino dos Santos Chíxaro e Rita Ferrei-
ra, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Chíxaro & Ferreira — Mediação
Imobiliária, L.da

2 — A sua sede é na referida Rua de José Gomes Ferreira, 15, 2.º,
direito, freguesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

3 — Por simples deliberação da gerência a sociedade pode deslocar
a sede da sociedade dentro do concelho de Almada ou para concelho
limítrofe e bem assim, criar, transferir ou encerrar delegações, filiais,
sucursais, agências ou outras formas locais de representação social
dentro do País.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

3.º

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

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes, dispensados de prestar caução,
que terão ou não remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

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

3 — A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos es-
tranhos aos seus negócios sociais, designadamente fianças, abonações,
letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, porém quando a
favor de estranhos depende sempre do prévio consentimento da socie-
dade, a quem fica reservado o direito de preferência.

6.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, através de car-
tas registadas ou protocoladas.

Conferida, está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008169600

MONICRIS — SOCIEDADE COMERCIAL
DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8012/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503533580;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 07 e 08/20050413.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções dos gerentes Manuel Luís Rodrigues Lages e
Manuel Pedro Aniceto Caramujo, em 30 de Novembro de 2004, por
renúncia.

Nomeação de gerentes por deliberação de 30 de Novembro de 2004.
Gerentes nomeados: Sofia Filipa Mata Lages Vinhas, casada, Rua

do Padre Alfredo Brito, 4, Venda do Pinheiro, e Alzira Duarte Grilo,
solteira, Estrada da Alapraia, lote 494, 1.º, direito, Estoril.

Conferida, está conforme o original.

27 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009355504

MACOBREDA — MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4141/
221286; identificação de pessoa colectiva n.º 501757139; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/20050414.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1996.

Conferida, está conforme o original.

27 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009355482

D. J. — DIAS & JOAQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 293/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504883011; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/22032005.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Março de 2005.

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009354214

ALMASETE — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 611/
20082002; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
18052005.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008169553

SANTOS & VITAL — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07338/
940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503208710;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 16 e 17/20050113.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) O local da sede passou a ser na Rua de Vale Rosal, 16, Palhais,

freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.
2) Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 2.º, passando a

ter a seguinte redacção:
2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária e compra
e venda de bens imóveis, compra de prédios rústicos e urbanos ou
direitos sobre os mesmos e revenda dos adquiridos para esse fim.

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

7 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Henriques Passão Fortio. 2008152804

SANTOS & VITAL — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7338/
940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503208710; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/18052005.

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

Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º, que passa a ter seguin-
te redacção:

2.º

O objecto social consiste na promoção imobiliária e compra e venda
de bens imóveis, compra de prédios rústicos e urbanos ou direitos sobre
os mesmos e revenda dos adquiridos para esse fim. Construção de
edifícios para venda.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2008152146

CICAMAR — CONSTRUÇÃO, INVESTIMENTOS
E URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 114/
170100; identificação de pessoa colectiva n.º 504399187; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/16052005.

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

Nomeação dos órgãos sociais.
Prazo: quadriénio de 2004-2007.
Data da deliberação: 31 de Março de 2004.
Administrador único: António Simões Marques Couto.
Fiscal único: efectivo — Armando dos Santos Nogueira; suplente —

António Luís Noras Silvério, casado, Rua do Infante D. Henrique, 10,
4.º, direito, Portela, Loures.

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2008152111

LÍGIA & LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06425/
920513; identificação de pessoa colectiva n.º 502780673;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 4 e 6/12052005.

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

Cessação de funções da gerente Maria da Luz da Silva Mariano Pe-
droso, por renúncia.

Data: 15 de Abril de 2005.
Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º, que passam a

ter a seguinte nova redacção:
4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, cada, ambas da sócia Lígia Hugue-
te Xavier Ferreira Cabral de Almeida.

6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
a sócios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
estando já nomeado gerente a sócia Lígia Huguete Xavier Ferreira
Cabral de Almeida.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessária a intervenção de um gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2008152090
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DISCOTECA ONDEANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 873/
20050607; identificação de pessoa colectiva n.º 505108984; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20050607.

Certifico que entre Valdemar Baptista Modesto e António dos San-
tos Ramos foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Discoteca Ondeando, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Praia da Vila, 26, cave,
da vila e freguesia de Costa da Caparica, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na restauração com sala de dança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de um mi-
lhão dois mil quatrocentos e dez escudos e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de quinhentos e um mil duzentos
e cinco escudos, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio, Valdemar Bap-
tista Modesto, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura ele
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.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009362446

CARLOS GONÇALVES & DEONILDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 716/
20050215; identificação de pessoa colectiva n.º 505654792; ins-
crições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 05 e 06/
20050607.

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

 Nomeação do secretário José Mário Marques Santiago, solicita-
dor, casado, Avenida de 25 de Abril, 8, rés-do-chão, esquerdo, Alma-
da, por deliberação de 24 de Março de 2005.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009362365

MILHARADAS, GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 089/
120400; identificação de pessoa colectiva n.º 504450352;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/20050531.

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

 Recondução da administradora única Lúcia Maria Venâncio da Sil-
va, casada, Rua de Aura Abranches, 3, 4.º, Lisboa, para o quadriénio
de 2004-2007, por deliberação de 16 de Março de 2005.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009355962

RITA ALMEIDA, GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 088/
120400; identificação de pessoa colectiva n.º 504450328;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/20050531.

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

 Recondução da administradora única Inês Lameiras Fernandes de
Almeida, para o quadriénio de 2004-2007, por deliberação de 16 de
Março de 2005.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009362020

STEELPARK — COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 503/
20040830; identificação de pessoa colectiva n.º 506921425;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 12 e 13/31052005.

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

 Cessação de funções da gerente Helena Alexandra dos Santos
Rodrigues Martins, por renúncia.

Data: 9 de Maio de 2005.
Aumento do capital, no valor de € 40 000, através de novas entra-

das, integralmente realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em
reforço e na proporção das suas quotas tendo havido, em consequência
alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, n.º 1, que passam a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, e dividido em duas quotas do valor nominal de
vinte e cinco mil euros, pertencente uma a cada um dos sócios José
Luís Carreira Faustino e Filipe Manuel Dias Martins.

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

Conferida, está conforme o original.

22 de Julho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009376773

R. R. ALIMENTAR — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07018/
930816; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 04/20050601.

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

Cessação de funções do gerente Honório Pedro Adolfo Romão, em
29 de Julho de 1995, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009362063

CONCILIUM — GESTÃO DE RECURSOS,
HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05893/
910315; identificação de pessoa colectiva n.º 502530049;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 05, of, 05,
06 e 07/20050601.

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

1) Cessação de funções da gerente Ana Paula Delgado Ferreira
Branquinho, em 4 de Maio de 2005, por renúncia.
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2) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º, 4.º, e 5.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de vinte e nove mil novecentos e vinte e sete euros e oitenta e oito
cêntimos, e correspondente à soma de duas quotas de igual valor
nominal de catorze mil novecentos e sessenta e três euros e noventa
e quatro cêntimos, ambas pertencentes à sócia Ana Cristina Clemen-
te Nunes.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora dele, ac-
tiva e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida pela sócia Ana Cristina Cle-
mente Nunes, já nomeada gerente.

ARTIGO 5.º

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

Mais certifico que a sede foi deslocada para a Rua do Capitão Lei-
tão, 27-C, Almada, freguesia e concelho de Almada.

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

4 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz Passão
Fortio. 2009362152

CAMPIRELVA — ARBORIZAÇÃO E JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 838/
20050510; identificação de pessoa colectiva n.º 501217975; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 1/10052005.

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

Aumento do capital, no valor de € 40 024,04, através de novas
entradas, integralmente realizado em dinheiro subscrito pelos sócios na
proporção de € 30 024,04 pelo sócio António Manuel Páscoa de
Matos, em reforço da sua quota € 10 000, pela nova sócia Florinda
Maria do Nascimento de Oliveira Páscoa de Matos, correspondente a
uma nova quota tendo havido alteração integral do contrato, que passa
a ter a seguinte nova redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma CAMPIRELVA — Arborização e
Jardins, L.da

2.º

A sociedade tem sede na Rua de 5 de Outubro, Quinta do Castelo
Picão, Fonte Santa, freguesia da Caparica, concelho de Almada.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, fi-
liais, dependências, escritórios ou outras formas de representação, no
pais ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto arborizações, jardins e actividades
similares.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de quarenta
mil euros pertencente ao sócio António Manuel Páscoa de Matos, e
outra no valor nominal de dez mil euros pertencente à sócia Florinda
Maria do Nascimento de Oliveira Páscoa de Matos.

§ 1.º A sociedade pode participar no capital de sociedades com
objecto diferente daquele que a própria sociedade exerce, em socie-
dades reguladas leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

§ 2.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de cem mil euros, por deliberação unânime
dos mesmos.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios, é livremente
permitida, porém, a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual em primeiro lugar, e aos sócios em segundo, fica confe-
rido o direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º, do Código das Sociedade
Comerciais.

7.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio António Manuel Páscoa
de Matos, desde já designado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2008175391

DATALMADA — EDIÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06155/
911002; identificação de pessoa colectiva n.º 502642068;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 2 e 3/03052005.

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

Cessação de funções do gerente Elloy Tuffi, por renúncia.
Data: 22 de Outubro de 2004.
Alteração do pacto quanto aos artigos 4.º e 5.º, passando a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes cada uma delas a
cada um dos sócios António Manuel de Barros Ferreira Pinho e a
sociedade Finbrook Holdins Limited.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes,
nomeados em assembleia geral, os quais poderão não ser remunerados
se tal vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008169499

ALMASETE — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 611/
20082002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20082002.

Certifico que, entre Luís Miguel Ribeiro de Oliveira e Paulo Daniel
da Graça Alcobia, foi registada a sociedade em epígrafe, cujo contrato
é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de ALMASETE — Comércio de
Equipamentos Electrónicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta de São João, Costas do
Cão, freguesia de Caparica, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste no comércio de equipamentos
electrónicos e serviços técnicos especializados.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberada em assembleia, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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.

Conferida, está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008169570

CRISTINA PINTO & CARLOS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 855/
25022003; identificação de pessoa colectiva n.º 506487156;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 8 e 9/01042005.

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

 1) Cessação de funções da gerente Cristina Paula Queiroz Lisboa
Pinto, por ter renunciado em 21 de Janeiro de 2005.

2) Alteração integral do contrato que passam a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carlos Manuel Nunes Silva, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tema sua sede no Largo de Gabriel Pedro, loja 3,
freguesia e concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, hotelaria e simila-
res.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de dez mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerado confor-
me aquele decidir.

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

3 — É gerente o sócio único, já designado.

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.

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009362594

CRISTINA PINTO & CARLOS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 855/
25022003; identificação de pessoa colectiva n.º 506487156; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/25022003.

Certifico que entre Cristina Paula Queiroz Lisboa Pinto e Carlos
Manuel Nunes Cardoso da Silva, foi constituída a sociedade em epi-
grafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cristina Pinto & Carlos Nunes, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Gabriel Pedro, loja 3,
freguesia e concelho de Almada.

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 restauração, hotelaria e simila-
res.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de cinco mil 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, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Cristina Paula Queiroz
Lisboa Pinto.

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 contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.
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2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009362608

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 5,50




