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4. Empresas — Registo comercial

LISBOA
LISBOA — 2.A SECÇÃO

JUSTINO GOMES DE BESSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 193/881202; identificação de pessoa colectiva n.º 502072679;
número e data da inscrição: 12/050628.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011153760

LISBON PROPERTIES, L. P. G. I. — SOCIEDADE
DE GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 965/040130; identificação de pessoa colectiva
n.º 506785548; número e data da inscrição: 04/050627.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011183073

GEST ACCOUNT — CONTABILIDADIE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 459/030630; identificação de pessoa colectiva
n.º 506501809; número e data da inscrição: 03/950627.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006533835

FARMÁCIA NOVA DOS OLIVAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8892/981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504510134;
número e data da inscrição: 08/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2003498559

GINÁSIO POMBALINO — MANUTENÇÃO
E RECUPERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8586/980831; identificação de pessoa colectiva n.º 504226347;
número e data da inscrição: 14/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860066

FRAÚSTO & C.A — ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 073/000407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504912801; número e data da inscrição: 06/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860074

NAUTIRADAR — SISTEMAS MARÍTIMOS
DE ELECTRÓNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9226/990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504652885;
número e data da inscrição: 12/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010785576

LIMPA HOTEL — SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8995/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 503027812;
número e data da inscrição: 16/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009899741

LUSEDI — LUSO-ESPANHOLA DE DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 845/730731; identificação de pessoa colectiva
n.º 500170975; número e data da inscrição: 12/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006439189

FRANCISCO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 911/711222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500120170; número e data da inscrição: 09/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860104
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 F. SIMÕES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 489/631221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500459371; número e data da inscrição: 16/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009239504

FRUTARIA SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 997/610523; identificação de pessoa colectiva
n.º 500846391; número e data da inscrição: 12/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008621820

LATOARIA JAI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 207/600406; identificação de pessoa colectiva
n.º 500163553; número e data da inscrição: 15/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009901444

GRÁFICA CAMPO DE OURIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 562/570822; identificação de pessoa colectiva
n.º 500129762; número e data da inscrição: 18/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011181216

HORTA DOS VIMES — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 704/021007; identificação de pessoa colectiva
n.º 506205118; número e data da inscrição: 04/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860767

INSULANA, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 933/011220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505804743; número e data da inscrição: 04/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860775

NEW IMPACT — SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 839/011122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505780879; número e data da inscrição: 05/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010479653

FARMÁCIA ALMEIDA VAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 524/010803; identificação de pessoa colectiva
n.º 505597780; número e data da inscrição: 05/050628.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010584600

LRR — COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 138/010323; identificação de pessoa colectiva
n.º 505362449; número e data da inscrição: 06/050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009916034

IMOARIZONA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 869/010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505174120; número e data da inscrição: 08/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860198

INVESTMAD — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9395/990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504412515;
número e data da inscrição: 08/050629.

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.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860201

INVESLISBOA — INVESTIMENTOS IMÓBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8962/990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504575759;
número e data da inscrição: 10/050629.
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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.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860210

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 397/020527; identificação de pessoa colectiva
n.º 506137520; número e data da inscrição: 04/050629.

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.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006479903

IMOBOCE — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4117/930729; identificação de pessoa colectiva n.º 503038210;
número e data da inscrição: 20/050627.

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.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009913787

INVESTEC MEDIA — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3210/920703; identificação de pessoa colectiva n.º 502801034;
número e data da inscrição: 34/050624.

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

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011140498

FINGELO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2816/920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502693959;
número e data da inscrição: 11/050624.

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

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010756797

GOIVO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE RESTAURO
E RECUPERAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6506/960806; identificação de pessoa colectiva n.º 503703150;
número e data da inscrição: 12/050627.

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

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2005774502

GESTIMONTE — CONSULTADORIA, ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6544/960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503705560;
número e data da inscrição: 15/050627.

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.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860228

G. S. RODRIGUES — CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 893/710201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500122911; número e data da inscrição: 34/050627.

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 com
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010757408

JOÃO & ALBINA — COMÉRCIO DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 031/020122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505925583; número e data da inscrição: 04/050628.

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004842601

LKM — LOYALTY KNOWLEDGE AND MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 274/030409; identificação de pessoa colectiva
n.º 506556573; número e data da inscrição: 03/050628.

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011166101
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F.  F. A. GEST — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 562/030807; identificação de pessoa colectiva
n.º 506573842; número e data da inscrição: 03/050628.

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004779241

JARES — RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 600/001020; identificação de pessoa colectiva
n.º 505017121; número e data da inscrição: 06/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011216656

LUÍS & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 258/000616; identificação de pessoa colectiva
n.º 505006340; número e data da inscrição: 06/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010602145

INOVAMÉDIA — COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 235/000609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504452703; número e data da inscrição: 09/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009826167

ISABEL AMARAL — CONSULTORIA, FORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 338/010608; identificação de pessoa colectiva
n.º 505538342; número e data da inscrição: 05/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2002113122

JANELAS DE LISBOA — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 300/010528; identificação de pessoa colectiva
n.º 505484340; número e data da inscrição: 05/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011152992

GUIMARÃES MARTINS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 010/010213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505342189; número e data da inscrição: 04/050628.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011166020

FIGUEIREDO & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 969/601203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500935238; número e data da inscrição: 06/050627.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004807415

LAVANOVA — SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 715/740402; identificação de pessoa colectiva n.º 500163944;
número e data da inscrição: 12/050629.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008620735

LISBOA — 3.A SECÇÃO

HEATH LAMBERT & AMOTIM RE — SOCIEDADE
CORRETORA DE RESSEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 382/050616; identificação de pessoa colectiva
n.º 502981458; inscrição n.º 26; número e data da apresentação:
10/050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º e 2.º, n.º 1, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação R. S. — Reinsurance Solutions,
Sociedade Corretora de Resseguros, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 69, 4.º-C,
freguesia de São José, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522427
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VPG — OFICINAS DE DIAGNÓSTICO
E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 411/050630; identificação de pessoa colectiva
n.º 507226984; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
17/050630.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VPG — Oficinas de Diagnóstico e
Reparação Automóvel, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Pedro, 78,
rés-do-chão, direito, em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, nó território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada
uma e uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

São seus sócios, Vítor Joaquim Pedroso Galamba e Maria Otília
Gameiro Pedroso Galamba.

Gerente designado, em 16 de Fevereiro de 2005: Vítor Joaquim
Pedroso Galamba.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009899156

TAPEARNOPÁTEO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 976/050118; identificação de pessoa colectiva n.º 507056663;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 11/050621.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 25 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432517

R. P.  P.  — RETAIL PARKS — PROMOÇÃO DE PARQUES
COMERCIAIS DE RETALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 168/050331; identificação de pessoa colectiva
n.º 506674878; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
12/050331.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma R. P. P. — Retail Parks — Pro-
moção de Parques Comerciais de Retalho, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 148, 7-A, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa.

3 — Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode estabele-
cer sucursais, agências, delegações, filiais, ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária de parques
comerciais e industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia Ixova Holdings,
Limited, outra do valor nominal de cem euros, pertencentes à sócia
CAPITALINVEST — Investimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 4.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas é livre, reservando-se,
porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de preferência, e em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 — Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência, a
quota será distribuída entre eles na proporção das que então possuí-
rem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, continuando
com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante dos herdei-
ros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituírem a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele, é
exercida, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
2 — Fica desde já nomeada gerente Irene da Conceição Pinto de

Brito, casada, com domicílio profissional na morada da sede da sua
representada.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota, salvo disposto em
norma imperativa, pelo valor que lhe corresponder no último balan-
ço aprovado, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada;
d) As amortizações consideram-se consumadas e produzem todos

os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do corres-
pondente valor.

ARTIGO 10.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
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como em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, ou regu-
ladas por lei especial e, inclusivamente como sócia de responsabilida-
de limitada.

ARTIGO 11.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432525

STRONGFRAME — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 770/041019; identificação de pessoa colectiva
n.º 507119711; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 04; números e data das apresentações: 14 e 15/050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Luís Tarouca Gil, por renún-
cia em 7 de Abril de 2005 e foi alterado parcialmente o contrato,
quanto aos artigos 1.º, n.º 2, e 3.º, que passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Lúcio de Azevedo, 25-

-B, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

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 Luís Joaquim Pereira
Lopes e outra no valor nominal de mil euros pertencente à sócia Maria
Celeste Matias Rodrigues.

Gerente designado, em 7 de Abril de 2005, Luís Joaquim Pereira
Lopes.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522435

SITECENTER, CRIAÇÃO DE MULTIMÉDIA
NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 085/040225; identificação de pessoa colectiva
n.º 505041995; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
39/050623.

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

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Cabinda, 32,
4.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432428

SANTOS SOUSA & PALMA — ALUGUER,
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 883/010924; identificação de pessoa colectiva
n.º 505769310; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
08/050620.

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
quenta mil euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do
valor nominal de doze mil e quinhentos euros do sócio Luís Filipe
Gonçalves Jacinto Palma, uma do valor nominal de dezoito mil sete-
centos e cinquenta euros do sócio José Miguel Lebre de Almeida Pilé
e uma do valor nominal de dezoito mil setecentos e cinquenta euros
do sócio João António Rapozo Abecassis Dotti.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para vincular a sociedade é necessário a intervenção de dois

gerentes.
3 — (Mantém-se.)
4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João António Ra-

pozo Abecassis Dotti e José Miguel Lebre de Almeida Pilé, e estando já
nomeado gerente o sócio Luís Filipe Gonçalves Jacinto Palma.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010593405

TESSILMAR — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 429/040527; identificação de pessoa colectiva
n.º 506959287; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 02; números e data das apresentações: 05 e 06/050622.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador António da Silva Maurício e
da fiscalização de Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, e de António José Martins Leitão, por renúncia em
19 de Abril de 2005 e a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 6 de Maio de 2005.
Administrador único — Alberto Soares Brandão.
Fiscal único: efectivo — Ângelo Manuel de Oliveira Couto, Rua do

Dr. Sá Carneiro, 113, São João da Madeira, revisor oficial de contas;
suplente — Alberto Gomes Pereira do Couto, Praça de Dias Garcia,
40, São João da Madeira.

Período: triénio de 2005-2007.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010597184

VENTOS DO SEIXO AMARELO — ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 335/040427; identificação de pessoa colectiva
n.º 506878104; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
05/050617.

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

ARTIGO 1.º

Firma

1 — A sociedade adopta a firma Ventos do Seixo Amarelo — Ener-
gias Renováveis, Sociedade Unipessoal, L.da, e rege-se pelo presente
contrato de sociedade e pela legislação em vigor.

2 — A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, na Rua de Laura Alves, 4, 3.º, 1050-138 em Lisboa.
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ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
energia através da exploração de empreendimentos de aproveitamen-
to de energias renováveis, bem como quaisquer outras actividades
complementares ou acessórias daquela que, eventualmente, venham a
ser necessárias ou a ter relação com o objecto principal.

2 — A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por
lei especial, bem como fazer parte de agrupamentos complementares
de empresas ou de agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 4.º

Capital social

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

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

1 — A assembleia geral poderá exigir prestações suplementares, em
dinheiro, até ao montante global igual a mil vezes o valor do capital
social no momento da deliberação.

2 — As prestações suplementares não são remuneradas.

ARTIGO 6.º

Emissão de obrigações

1 — A sociedade poderá emitir obrigações, desde que tal seja deci-
dido pela assembleia geral.

2 — As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
modalidade, de juro ou de reembolso, permitida por lei.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade será exercida por um máximo de três
gerentes, dispensados de caução, a nomear pela assembleia geral.

2 — O exercício das funções de gerente poderá ser remunerado, se
tal for decidido pela assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes designados.
4 — Para actos de mero expediente, bastará a assinatura de um

gerente.
5 — A gerência, nomeada em 30 de Junho de 2004, é, actualmen-

te, exercida pelas seguintes pessoas: João Antunes Bártolo, casado,
residente na Rua do Professor Mira Fernandes, lote 14, 3.º, direito,
em Lisboa; Hélder José de Carvalho Serranho, casado, residente na
Rua do Professor Amzalak, 6, 6.º-B, em Lisboa; Justino Manuel de
Matias Carlos, casado, residente na Praceta do Mestre de Avis, 15,
na freguesia da Parede, concelho de Cascais.

ARTIGO 8.º

Exercícios sociais e lucros

1 — Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
2 — Os lucros apurados em cada exercício serão, após a constitui-

ção da reserva legal, distribuídos conforme for decidido pela assem-
bleia geral.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009332881

OUTRA FACE — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 432/050708; identificação de pessoa colectiva
n.º 507317424; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050708.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Outra Face — Comércio de
Vestuário, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Assunção, 22, freguesia
de São Nicolau, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentação e comercialização de artigos de vestuário, calçado e aces-
sórios de moda, café e salão de chá.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de dois mil quinhentos e cinquenta euros pertencente
ao sócio João Marques Galiza Carneiro e outra no valor nominal de
dois mil quatrocentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Nuno
Pedro Henriques Lopes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

 A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432045

SETARTE — PROMOÇÃO DE REVESTIMENTOS
PARA DECORAÇÃO DE INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 441/050711; identificação de pessoa colectiva n.º 507387759;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/050611.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SETARTE — Promoção de Re-
vestimentos para Decoração de Interiores, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Nobre Guedes,
17, 9.º, esquerdo, freguesia de Benfica, cidade e concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção e comércio sob a
forma de regime comissionista de revestimentos para decoração de
interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o sócio
decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

É seu sócio, Alberto de Jesus Martins dos Santos.
Gerente designado, em 28 de Junho de 2005, o referido sócio.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432070

VERSO DA KAPA — EDIÇÃO DE LIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 418/050704; identificação de pessoa colectiva
n.º 507283880; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050704.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Verso da Kapa — Edição de
Livros, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do D. Francisco Manuel de
Melo, 1, rés-do-chão, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
na cidade e concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: edição de livros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de três quotas, duas do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, cada, pertencentes, uma
à sócia Maria João Mergulhão Botelho Alves de Almeida e outra à
sócia Maria da Graça Barreiros Dimas, e uma do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Editorial Notícias, L.da

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital social,
sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes as sócias, Maria João Mer-
gulhão Botelho Alves de Almeida e Maria da Graça Barreiros Dimas;
e os não sócios, João Paulo da Cunha Malhado de Oliveira Abreu,
divorciado, residente na Rua de Moçambique, 2, em Linda-a-Velha;
António Luís Marçal Grilo Lobato de Faria, divorciado, residente na
Rua da Cidade de Margão, 2, em Lisboa; e Nuno Filipe Bento Barata,
divorciado, residente na Avenida do Casal da Serra, Urbanização Ca-
sal da Serra, torre 4, 6-A, em Póvoa de Santa Iria.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complementa-
res de empresas e constituir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

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

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos vinte dias de antecedência.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440803

SEE YOU — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 420/050705; identificação de pessoa colectiva
n.º 507384466; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050705.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma See You — Actividades Hotelei-
ras, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Uruguai, 26, 1.º,
esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em hotelaria: restaurante, snack-
-bar, cervejaria, bar, café, realização de eventos e actividades hote-
leiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal
de três mil e duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Balsa da Conceição Lopes Correia; uma do valor nominal de
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mil euros, pertencente à sócia Maria Albertina Balsa da Conceição
Lopes Correia, e uma do valor nominal de setecentos e cinquenta
euros, pertencente ao sócio João Manuel Balsa da Conceição Lopes
Correia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jorge Manuel Balsa
da Conceição Lopes Correia e Maria Albertina Balsa da Conceição
Lopes Correia.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618025

SAIL IN BLUE — ACTIVIDADES NÁUTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 430/050707; identificação de pessoa colectiva
n.º 507400054; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050707.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sail in Blue — Actividades Náuti-
cas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Santos, 4, 3.º, fregue-
sia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades marítimo-turísticas. For-
mação náutica. Comercialização, representação e importação de
material e equipamento náutico. Actividades náuticas. Organização
de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É seu sócio, Heitor António Valente Morais da Silva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440820

REALVIEGAS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 433/050708; identificação de pessoa colectiva
n.º 507358236; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/050708.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma REALVIEGAS — Investimentos
Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Pedro de Cristo, 30,
freguesia de São João de Brito, cidade e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e arrendamento
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim administração, ges-
tão e promoção de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
duzentos mil euros e corresponde à soma de seis quotas: duas no igual
valor nominal de oitenta mil euros, tituladas uma por cada um dos
sócios Viriato Manuel Santo e Manuel da Piedade Santo e as restantes
quatro no igual valor nominal de dez mil euros, tituladas uma por
cada um dos sócios Eugénie Maria Santo, Flora Mathilde Santo, Ga-
briel Ferdinand Santo e Raphaël Bartholomé Santo e encontra-se re-
alizado apenas quanto a cento e cinquenta mil euros em virtude de
cada um dos sócios Viriato Manuel Santo e Manuel da Piedade Santo
terem realizado somente cinquenta e cinco mil euros.

2 — Os restantes vinte e cinco mil euros de cada uma das quotas
dos sócios Viriato Manuel Santo e Manuel da Piedade Santo, no
montante global de cinquenta mil euros, serão realizados no prazo
máximo de seis meses.

3 — Aos sócios Viriato Manuel Santo e Manuel da Piedade Santo
poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante glo-
bal de um milhão de euros, ficando eles obrigados a efectuar tais pres-
tações na proporção das respectivas quotas.

4 — 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 e suficiente a interven-
ção 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem, não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Gerentes designados, em 6 de Julho de 2005, Viriato Manuel Santo
e Manuel da Piedade Santo.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432029

SIMMONS & SIMMONS, REBELO DE SOUSA, AEIE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00001/041230; identificação de pessoa colectiva n.º 506200469;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 80/041230.

Certifico que foi constituído agrupamento europeu de interesse
económico em epígrafe, o qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Definições e interpretação

1.1 — Salvo quando do respectivo contexto se retire um sentido
diferente, os termos e expressões abaixo indicados terão o seguinte
significado:

Partes ou membros significa S & S e RS; e
Agrupamento significa o Agrupamento Europeu de Interesse Eco-

nómico, a ser constituído nos termos deste contrato.
1.2 — As epígrafes das cláusulas servem apenas para facilitar a re-

ferência não tendo valor vinculativo.

2.º

Constituição

Pelo presente contrato, as partes acordam na constituição de um
Agrupamento Europeu de Interesse Económico, nos termos do Re-
gulamento do Conselho CEE n.º 2137/85 de 25 de Julho, e do
Decreto-Lei n.º 148/90, de 9 de Maio.

3.º

Denominação social

O agrupamento denominar-se-á Simmons & Simmons, Rebelo de
Sousa, AEIE.

4.º

Sede

O agrupamento terá a sua sede na Rua de Castilho, 32, 9.º, 1250-070
Lisboa.

5.º

Objecto social

O agrupamento tem por objecto o desenvolvimento das activida-
des complementares do exercício profissional da advocacia pelos seus
membros em quaisquer países, jurisdições ou territórios onde estes a
todo o momento, actuem (e, em particular, Portugal) através da
assistência mútua, do aconselhamento jurídico, aos respectivos cli-
entes, do intercâmbio de informação geral e especializada, do está-
gio profissional, do intercâmbio de estudantes e advogados entre os
seus membros, da colaboração em quaisquer estudos ou publicações e
da organização de conferências e seminários.

6.º

Membros

Os membros iniciais do agrupamento serão a S & S e a RS.

7.º

Duração

O agrupamento iniciará a sua actividade com a assinatura deste con-
trato e durará por tempo indeterminado, até que seja denunciado por
um dos membros, desde que tal seja comunica por escrito ao outro com
três meses de antecedência.

8.º

Capital e lucros

8.1 — Os membros contribuirão para o capital do agrupamento,
nos termos em que periodicamente seja determinado.

8.2 — Os lucros resultantes da actividade do agrupamento serão re-
partidos entre os membros consoante o que for entre eles acordado.

9.º

Responsabilidade dos membros

Nos termos deste contrato ou nos termos de acordo escrito em
contrário, os membros respondem pelas dívidas, perdas, e outras obri-
gações de qualquer natureza, do agrupamento na proporção da res-
pectiva participação nos lucros do agrupamento.

10.º

Gerência e administração

10.1 — Cada membro nomeará um gerente, podendo, a todo o tem-
po, revogar a nomeação do gerente por si nomeado. Qualquer nome-
ação ou revogação será feita por escrito através de notificação efec-
tuada ao outro membro. Com o consentimento de cada um dos
membros (que não poderá ser negada ou atrasada sem critérios de
razoabilidade) um gerente pode nomear um representante, sendo que
tal representante deterá os poderes do gerente que o nomeou, fazen-
do parte do quórum.

10.2 — Os primeiros gerentes do agrupamento serão as seguintes
pessoas: David Dickinson, em representação da S & S Pedro Rebelo
de Sousa, em representação da RS;

10.3 — Os gerentes reunirão regularmente com o propósito de dis-
cutir e decidir acerca do modo como o objecto social do agrupamento
será implementado.

10.4 — Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Conselho CEE
n.º 2137/85, de 25 de Julho, e desde que, nos termos do presente
contrato, não seja uma decisão da competência exclusiva dos mem-
bros, as actividades do Agrupamento serão conduzidas pelos gerentes
actuando conjuntamente. Nenhum gerente poderá individualmente
tomar uma decisão que vincule o agrupamento a não ser que tal deci-
são tenha sido submetida previamente ao consentimento ou aprova-
ção do outro gerente.

11.º

Reuniões da gerência

11.1 — A gerência reunirá mediante convocação de qualquer dos
gerentes, a qual deverá ser feita por escrito e enviada a cada um dos
outros gerentes com uma antecedência mínima de sete dias, antece-
dência que poderá ser reduzida mediante acordo escrito, assinado pe-
los gerentes.

11.2 — O quórum constitutivo das reuniões da gerência será de dois
gerentes, quer seja presencialmente, por procuração ou por represen-
tante.

11.3 — As decisões da gerência apenas serão válidas se aprovadas
pelos Gerentes representantes de cada membro.

11.4 — As reuniões da gerência podem ter lugar através de video-
-conferência.

11.5 — Uma deliberação da gerência pode ser tomada por escrito
sem necessidade de realização de uma reunião, desde que uma notifi-
cação como a que indicada em 11.1 seja enviada e a deliberação escri-
ta seja assinada por ambos os gerentes.

12.º

Reuniões dos membros

12.1 — Os membros, agindo colegialmente, poderão tomar quais-
quer decisões escritas relativas à alteração do objecto do agrupamento.

12.2 — A cada membro caberá um voto.
12.3 — A assembleia geral dos membros deverá reunir pelo menos

uma vez em cada ano civil.
12.4 — As assembleias gerais serão convocadas a pedido de qual-

quer membro, ou de qualquer dos gerentes, devendo a convocação ser
feita por escrito e enviada a cada um dos outros membros com uma
antecedência mínima de sete dias, antecedência que poderá ser redu-
zida mediante acordo de todos os membros.
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12.5 — As reuniões dos membros serão realizadas em local previ-
amente acordado para o efeito.

13.º

Deliberações resultantes das reuniões dos membros

13.1 — Para que uma reunião de membros possa deliberar valida-
mente é necessário que estejam devidamente representados os dois
membros.

13.2 — A falta de quórum impede a tomada de deliberações.
13.3 — As deliberações dos membros podem ser tomadas por es-

crito sem necessidade de realização de uma reunião, desde que uma
notificação como a que indicada na cláusula 12.º seja enviada e a de-
liberação escrita seja assinada por ambos os membros.

14.º

Confidencialidade

14.1 — Cada parte compromete-se a guardar sigilo e a desenvol-
ver os seus melhores esforços para que os seus funcionários, empre-
gados e agentes guardem sigilo, sobre qualquer informação de nature-
za confidencial que lhe venha a ser transmitida, relacionada com o
agrupamento ou com os clientes, actividades ou negócios de qualquer
uma das outras partes ou do agrupamento. Cada parte compromete-
-se igualmente a não usar e a não divulgar tais informações, excepto
nos casos seguintes:

i) Quando tenha obtido o consentimento da outra parte;
ii) Quando a tal seja obrigada por um tribunal competente ou en-

tidade governamental ou quando tal seja requerido por lei;
iii) Quando a informação esteja relacionada com o Agrupamento e

a sua divulgação tenha em vista a realização das finalidades do Agru-
pamento.

14.2 — As partes diligenciarão no sentido de o Agrupamento ob-
ter dos seus funcionários o cumprimento de uma obrigação de confi-
dencialidade a favor das partes, semelhante à que ficou descrita na
cláusula 14.1.

14.3 — As obrigações decorrentes da presente cláusula 14 manter-
-se-ão em vigor após a cessação deste contrato.

15.º

Exoneração de membros

Qualquer membro poderá comunicar ao agrupamento a sua vontade
de se exonerar do agrupamento, mediante aviso escrito entregue na
sede do Agrupamento com uma antecedência mínima de três meses.

16.º

Dissolução

16.1 — O Agrupamento poderá ser dissolvido por um dos mem-
bros, mediante notificação escrita ao outro membro (com antecedên-
cia mínima de 30 dias relativamente ao evento relevante) quando as
seguintes circunstâncias ocorram relativamente ao outro membro:

a) Quando viole grave e persistentemente qualquer das obrigações
decorrentes do presente contrato, desde que tal violação não seja
sanada (se susceptível de ser sanada) no prazo de 30 dias a contar da
data em que tiver sido notificado para tal pelo outro membro do
agrupamento;

b) Quando seja declarado falido ou entre em liquidação;
c) Quando seja impedido de exercer a advocacia no seguimento de

uma conduta gravemente repreensível;
d) Quando tenha causado, ou ameace causar, grave prejuízo ao

agrupamento;
e) Quando constitua, em Portugal, com terceiros, uma joint-venture,

sociedade, AEIE, ou acordo equivalente cujo objecto ou actividade
seja substancialmente igual ou semelhante à que é exercida pelo agru-
pamento, sem que para tal tenha sido autorizado pelo outro membro.

16.2 — Qualquer saldo que remanesça após a extinção de todas as
dívidas e responsabilidades do agrupamento deverá ser repartido entre
os membros proporcionalmente às suas participações no agrupamen-
to à data da sua dissolução.

17.º

Cessão

Os membros não poderão ceder a sua posição no agrupamento a ter-
ceiros não-membros do Agrupamento nem criar ónus ou encargos sobre
as respectivas participações.

18.º

Responsabilidade solidária

Os membros do agrupamento respondem solidária e ilimitadamen-
te pelas dívidas e obrigações daquele, qualquer que seja a sua natureza.

No entanto, no caso das referidas dívidas ou obrigações resultarem da
violação do presente contrato por parte de um dos membros, tais
dívidas ou obrigações serão da inteira responsabilidade do membro que
nelas incorreu.

ARTIGO 19.º

Promoção e desenvolvimento

As partes farão os seus melhores esforços para o desenvolvimento
das actividades do agrupamento que se insiram no objecto definido na
cláusula 5.ª

20.º

Restrições na assunção de responsabilidade

Este contrato não autoriza qualquer das partes a assumir obriga-
ções de qualquer natureza em nome ou em representação de qualquer
das outras partes. Nada neste contrato cria uma sociedade entre as
partes.

21.º

Manutenção do contrato

Se uma qualquer das cláusulas do presente contrato for declarada
nula ou ineficaz essa cláusula deverá ser considerada excluída do pre-
sente contrato, mantendo-se, no entanto, em vigor as restantes clá-
usulas. Não obstante isso, as partes comprometem-se a encetar nego-
ciações com vista a estabelecer a redacção de uma nova cláusula que
substitua a que tiver sido declarada nula ou ineficaz.

22.º

Totalidade do contrato

O presente contrato regula na totalidade o assunto objecto do
mesmo, substituindo todos os contratos e acordos previamente cele-
brados relativamente a este assunto.

23.º

Lei aplicável

23.1 — Este contrato será regido pela lei portuguesa.
23.2 — Qualquer litígio decorrente da interpretação ou da execu-

ção deste contrato, e, bem assim, qualquer litígio respeitante aos
direitos e responsabilidade dele decorrente para as partes ou qual-
quer outro assunto ou questão relacionada com este contrato, seja
durante a sua vigência, seja após a sua extinção, será definitivamen-
te resolvido por um árbitro único escolhido pelas partes, ou, na falta
de acordo entre elas, designado de acordo com as regras da Câmara
de Comércio internacional. A arbitragem terá lugar em Lisboa e a
língua a utilizar no processo será a língua inglesa.

24.º

Notificações

Qualquer notificação ou comunicação que deva ser feita às partes
nos termos do presente contrato considera-se devidamente efectuada
se for feita por carta registada para as moradas acima indicadas ou
para qualquer outra que a parte destinatária venha a indicar por escri-
to às outras partes.

Gerentes designados, David Dickinson, City Point, One Ropemaker
Street, Londres, EC2y, 9 SS, Inglaterra, e Pedro Miguel Duarte Rebe-
lo de Sousa, Rua de Castilho, 32, 9.º, Lisboa, em 29 de Dezembro de
2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009423690

REFÚGIO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 695/010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505560844;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 14/050620.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma, Refúgio — Comércio de Artigos
de Decoração, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Praça de Londres,
12-B, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.
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2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de móveis, can-
deeiros, electrodomésticos, artesanato, brindes e artigos de decora-
ção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de quinze mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota pertencente à
sócia Maria da Encarnação Pereira da Graça.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pertence a ela única sócia que desde já fica nomeada geren-
te, sendo suficiente a sua intervenção para que a sociedade se consi-
dere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010579640

ZIGOMORF TRADE — COMÉRCIO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 020/040205; identificação de pessoa colectiva
n.º 506610373; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
10/040205.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Zigomorf Trade — Comércio de
Imóveis, S. A., com sede na Avenida do Visconde de Valmor, 66, 3.º,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
social pode ser transferida para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar, em ter-
ritório português ou estrangeiro, filiais, sucursais, delegações ou qual-
quer outra espécie de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comércio
por grosso e a retalho de mercadorias em geral; representação e agên-
ciação de produtos bens ou serviços; prestação de serviços de consul-
toria na área do comércio internacional e marketing; investimentos
e participações em outras sociedades; operações sobre imóveis, admi-
nistração, compra e venda de bens imóveis e revenda de adquiridos
para esse fim, prestação de serviços realizando estudos, análise, pla-
neamento, coordenação e gestão de projectos de investimento na área
imobiliária, promoção de empreendimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas, para
formar sociedades, agrupamentos complementares de empresas, con-
sórcios e associações em participação, quer participando no seu capi-
tal, quer em regime de participação não societária de interesses.

2 — A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades com objecto diferente do referido no artigo anterior.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, representado por dez mil acções com o valor
nominal de cinco euros cada uma.

2 — As acções serão ao portador.
3 — Haverá títulos de 1, 5, 10, 100 e 500 acções.

4 — Os títulos serão assinados por dois membros do conselho de
administração ou por dois procuradores.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem por órgãos: a assembleia geral, o administrador
único e o fiscal único.

ARTIGO 6.º

1 — Ao administrador único, como órgão superior de gestão soci-
al, detentor de plenos poderes de representação da sociedade, compe-
te deliberar sobre todos os actos de administração e disposição que
não estejam expressamente vedados por lei.

2 — O administrador único será designado por um período de três anos,
ficando desde já designado para o efeito Mário Jorge Queiroz e Castro,
titular do passaporte n.º G388945, emitido em 1 de Junho de 2002 pelo
Governo Civil de Lisboa, residente na Avenida do Visconde de Valmor
66, 3.º, Lisboa.

ARTIGO 7.º

O administrador único pode delegar a gestão da sociedade bem como
a sua representação. Num administrador delegado, numa comissão
executiva ou num procurador munido de procuração especial para o
efeito, devendo o mandato fixar os limites dessa delegação.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos em assembleia geral, por um período de três anos.

ARTIGO 9.º

1 — Têm direito a estar presente em assembleia geral, e em con-
sequência, a votar todos os accionistas com direito de voto.

2 — A cada 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, ficando desde
já designado o Dr. Luís Vieira Lomelino Velosa, revisor oficial de
contas n.º 536, casado, com domicílio profissional na Praça de Mou-
zinho de Albuquerque, 139, 2.º, esquerdo, Porto, em representação de
Velosa, Nadais e Associados, SROC, por um período de três anos.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade fica obrigada com a assinatura do administrador
único, ou do administrador delegado, se o houver, ou ainda de dois
membros da comissão executiva se esta for constituída.

2 — Nos actos de mero expediente, basta a assinatura de um pro-
curador ou de um administrador.

ARTIGO 12.º

Os lucros legalmente distribuíveis terão o destino que for fixado
em assembleia geral, mediante deliberação aprovada por unanimida-
de.

ARTIGO 13.º

A administração da sociedade, fica desde já autorizada a proceder
ao levantamento do capital social depositado, a fim de suportar as
despesas da constituição, registo e da sociedade, aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, imóveis, ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela administração,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Designação dos órgãos sociais, em 15 de Dezembro de 2005, por
um período de três anos.

Administrador único: Mário Jorge Queiroz e Castro, Avenida do
Visconde de Valmor, 66, 3.º, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005466468

VITÓRIA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 948/340526; identificação de pessoa colectiva
n.º 500449651; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 58 e 59/050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Maria da Conceição de Mesquita



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 239 — 15 de Dezembro de 2005 26 696-(137)

Penaforte e Costa Albuquerque Gonçalves, por renúncia em 22 de
Junho de 2005 e foi alterado totalmente o pacto, passando a reger-se
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação social e sede

A sociedade adopta a denominação Vitória & Costa, L.da, tem a
sua sede social na Calçada da Mouraria, 13 loja, freguesia do Socorro,
em Lisboa, e a sede pode ser deslocalizada para qualquer outro local
de Portugal, por simples deliberação dos sócios reunidos em assem-
bleia geral.

ARTIGO 2.º

Objecto

O seu objecto é o exercício do comércio no ramo de empréstimo
sobre penhores.

ARTIGO 3.º

Duração

A sua duração é por tempo indeterminado, a contar da data da
constituição.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de mil
seiscentos e sessenta e seis euros pertencente ao sócio Alípio Gabriel
de Oliveira Matos, outra de mil seiscentos e sessenta e seis euros
pertencente ao sócio Manuel António Mendonça Passos e outra de
mil seiscentos e sessenta e oito euros pertencente ao sócio Rui Ma-
nuel da Silva Assis de Mendonça Passos.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias e suplementares

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal e também prestações acessórias.

ARTIGO 6.º

Cedência de quotas

No caso de qualquer sócio desejar ceder a sua quota, ou parte
dela, os restantes, na proporção das que já possuíam, terão direito
de preferência na sua aquisição, preferência esta que deverão ou
não usar dentro do prazo de oito dias a contar da oferta, que lhes
será feita por carta registada com aviso de recepção. No caso de
nenhum sócio querer usar deste direito, ou se decorrido aquele pra-
zo, não manifestou a sua vontade, poderá, então a quota ou parte
dela ser livremente cedida a estranhos.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, ficam a cargo do sócio Rui Manuel da
Silva Assis de Mendonça Passos, desde já nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 — O gerente não poderá, porém, usar a firma em actos e con-
tratos que não digam respeito aos negócios da sociedade, tais como
abonações, fianças, letras de favor e outros semelhantes, sob pena de
o infractor ser responsável para com a sociedade pelos prejuízos que
lhe causar.

ARTIGO 8.º

Uso da denominação

O uso da denominação desta sociedade não poderá ser empregado,
nem por forma alguma permitido, em negócios que não digam direc-
tamente respeito à sociedade.

ARTIGO 9.º

Contas anuais

Em 31 de Dezembro de cada ano dar-se-á balanço geral, que deverá
estar concluído e aprovado nos noventa dias subsequentes, e os lucros
líquidos murados, depois de deduzidos cinco por cento, pelo menos,
para o fundo de reserva legal, ou os prejuízos serão divididos ou su-
portados na proporção à quota de cada sócio, ou aplicados a resulta-
dos transitados.

ARTIGO 10.º

Ano social

O ano social é coincidente com o ano civil, devendo o primeiro
balanço ser fechado com data de 31 de Dezembro do corrente ano.

ARTIGO 11.º

Diversos

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a sociedade
não se dissolve, podendo continuar com um representante dos her-
deiros do sócio falecido ou tutor do interdito.

Caso não convenha aos herdeiros do sócio do falecido, ou ao tutor
do interdito, a sociedade liquidará com quem de direito.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217377

REALEXTRA — ESTRATÉGIA FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 854/020930; identificação de pessoa colectiva
n.º 505189933; averbamento n.º 03 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 04; números e data das apresentações: 25 e 26/050621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização de Ledo, Morgado & Associados,
SROC, e de Jorge Bento Martins Ledo, por destituição em 19 de Se-
tembro de 2003 e a seguinte designação:

Designação do fiscal único, em 19 de Setembro de 2003.
Efectivo — Joaquim Eduardo Pinto Ribeiro, Rua de Sacadura Ca-

bral, 102, 11.º, C, São João do Estoril (revisor oficial de contas); su-
plente — Francisco Baptista de Castro Torres, Rua de Julieta Ferrão,
12, sala 901, torre A, Lisboa (revisor oficial de contas).

Período: anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522478

TVLAB — SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
INTERACTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 434/010420; identificação de pessoa colectiva
n.º 505281376; averbamento n.º 05 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 19/050629.

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

Deslocação de sede para a Avenida do Engenheiro Duarte Pache-
co, 15-F, freguesia de São Mamede, Lisboa.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011135184

SLN — NOVAS TECNOLOGIAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 968/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505472392;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04; número e data da apresenta-
ção: 13/050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Jorge Manuel Vieira Jordão,
por renúncia em 4 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011213681
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UNO MONEY TRANSFERS, AGÊNCIA
DE CÂMBIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 254/040401; identificação de pessoa colectiva
n.º 506325938; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 36 e 37/050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização de Sousa Santos e Associados,
SROC, e de José Manuel Parada Ramos, por renúncia 1 de Março de
2005 e a seguinte designação:

Designação do órgão de fiscalização, por deliberação de 3 de Mar-
ço de 2005.

Período: até ao final do mandato em curso: 2004-2007.
Fiscal único: efectivo: Horwath & Associados, SROC, L.da, Aveni-

da de Miguel Bombarda, 21, 3.º, esquerdo, Lisboa; suplente — Antó-
nio Sérgio Gameiro Rosa, Largo do Ministro, 5, 1.º, Lisboa, revisor
oficial de contas.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009899580

R. CIDADE — PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 454/040604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503589101; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
43/050620.

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

Designação de secretários, em 29 de Novembro de 2004.
Efectivo — Pedro Pestana Bastos; suplente — João Miguel Matos,

ambos com domicílio na Rua de D. Pedro V, 132, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009439058

SENA FERREIRA — ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 371/020320; identificação de pessoa colectiva n.º 505934965;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 02/050620.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 9 de Junho de 2005.

Em 6 de Julho de 2005. Com relação à sociedade unipessoal em
epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2005, até 15 de Abril de
2005.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010593332

URBANIZAÇÃO QUINTA DA TRINDADE Q08
SEIXAL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 950/040114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506807380; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 02; números e data das apresentações: 13 e 14/050623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções dos administradores Ricardo Nuno de Mongiar-
dim Flor e Malainho Garcia, Maria Luísa Pais Garcia de Faria e de
Júnior Scherdien dos Santos, por renúncia em 19 de Maio de 2005 e
a seguinte designação:

Designação do conselho de administração, em 8 de Junho de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso 2003-2005.
Presidente — Fernando Jorge Ferreira Simões Pessoa, Rua das Des-

cobertas, 170, 2.º, direito, Alcochete.

Vogais — Aldonsa Maria Rosado Fachadas Pessoa, residente na
morada anterior; e Ana Margarida Chagas Seabra Cebola, Rua de 31
de Janeiro, 44, 3.º, esquerdo, Alcochete.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010578767

ROSÁRIO & CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 419/010417; identificação de pessoa colectiva
n.º 504369237; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04 e inscrição
n.º 08; números e data das apresentações: 42 e 44/050622.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Veríssimo Manuel Cordeiro do
Rosário, por renúncia em 3 de Setembro de 2001 e a seguinte desig-
nação:

Designação de gerente, por deliberação de 29 de Setembro de 2004:
José dos Santos Sequeira.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010522605

SACENTRO — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 602/040802; identificação de pessoa colectiva
n.º 506016846; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
45/050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e registada a
fusão, foi aumentado o capital social de 100 000 euros para 100 020 eu-
ros, ficando assim alterado parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1
do artigo 6.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cem mil e vinte euros, representado por vinte mil e quatro
acções de valor nominal de cinco euros cada.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432460

WORK-MAIS — SERVIÇOS DE LIMPEZA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 069/050224; identificação de pessoa colectiva
n.º 507236300; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 06/050627.

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

Deslocação de sede: Travessa de D. Estefânia, 19, 2.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.

5 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217571

VITERPLAN — PLANEAMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 571/040720; identificação de pessoa colectiva
n.º 506949044; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
19/050602.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hercesa Imobiliária Portugal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Castilho, 13-D, 7.º, freguesia de São
Mamede, em Lisboa.

2 — A gerência fica autorizada a criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010622251

SINERSOM — PRODUÇÃO DE PROGRAMAS
RADIOFÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 730/040924; identificação de pessoa colectiva
n.º 504833251; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
51/050629.

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

Projecto de fusão:
Modalidade: transferência global do património da sociedade incor-

porada para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: R. Cidade — Produções Audiovisuais, S. A.
Sociedade incorporada: SINERSOM — Produção de Programas

Radiofónicos, L.da

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432479

SANTOS NAZARÉ & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 406/050629; identificação de pessoa colectiva
n.º 500241562; inscrição n.º 15; números e data das apresentações:
31 e 33/050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º, 5.º e 6.º, que
passaram a tear a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma Santos Nazaré & Silva, L.da, e tem a sua
sede na Travessa do Forno aos Anjos, 22, freguesia dos Anjos, con-
celho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
outros valores constantes da escrituração, é de vinte e cinco mil eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
dez mil euros, pertencente ao sócio José Martins Simão, e duas iguais
do valor nominal de sete mil e quinhentos euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios Manuel Martins Simão e Francisco
José da Silva Rodrigues.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e representação da sociedade compete aos geren-
tes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, com ou sem remune-
ração, conforme aí vier a ser deliberado.

2 — Mantém-se nomeado gerente o sócio José Martins Simão e
são desde já nomeados gerentes os sócios Manuel Martins Simão e
Francisco José da Silva Rodrigues.

3 — Para que a sociedade se considere vinculada, em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Salvo nos casos que a lei prescreva outras formalidades, as assem-
bleias gerais dos sócios serão sempre convocadas por meio de cartas
registadas a eles dirigidas, com a antecedência mínima de 15 dias.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010615727

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CERCA
DO COLÉGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 355/050603; identificação de pessoa colectiva
n.º 500265178; inscrição n.º 11-E; número e data da apresentação:
11/050422.

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

Facto inscrito: nomeação de gerente.
Data da deliberação: 28 de Março de 2005.
Gerente: Frederico Augusto Morgado Adão, divorciado.
Pela inscrição n.º 12, apresentação n.º 04/050616.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato, quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade de Construções
Cerca do Colégio, L.da, tem a sua sede na Rua da Misericórdia, 12 a
20, loja 17, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011188016

SIBERIMO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 319/050523; identificação de pessoa colectiva
n.º 505245965; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 20/050617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de António José Macedo de Moraes
Araújo, por renúncia em 10 de Abril de 2005.

Pela inscrição n.º 04, apresentação n.º 21/050617.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social

de 5000 euros para 10 000 euros, tendo sido alterado parcialmente o
contrato, quanto ao aos artigos 1.º, n.º 2, 3.º, 4.º, n.º 2, 7.º e 8.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Freitas Branco,
13-B, em Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Pedro Emanuel de Lameira e Oliveira Antunes Lourenço e
João José Lourenço Filipe.

ARTIGO 4.º

2 — Para obrigar a sociedade é necessário a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 7.º

Os sócios podem deliberar que lhe sejam exigidas prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de cem mil euros.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguin-
tes casos:

a) Quando qualquer sócio abandonar a gerência, sem motivo justi-
ficado que cause graves prejuízos à sociedade;
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b) Quando a quota de qualquer sócio for objecto de penhora, arres-
to, arrolamento ou qualquer outra forma de apreensão administrativa
ou judicial;

c) Quando qualquer sócio, posteriormente à constituição da socie-
dade, dê inicio a actividade concorrente com o objecto social desta,
sem para tal estar autorizado pela assembleia geral;

d) For realizada cessão de quota sem prévio consentimento quando
exigível.

2 — O valor ou preço de amortização da quota, será igual ao valor
que lhe corresponde segundo o balanço reportado a 31 de Dezembro
próximo passado, deduzida qualquer dívida que o sócio tenha para com
a sociedade.

3 — A amortização considerar-se-á como efectuada a partir da data
cal que a sociedade deposite o valor ou preço da amortização, apura-
do nos termos do parágrafo anterior, em instituição bancária, à or-
dem de quem de direito.

Pela inscrição n.º 05, apresentação n.º 22/050617.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte de-

signação:
Designação de gerentes, em 19 de Abril de 2005:
Pedro Emanuel de Lameira e Oliveira Antunes Lourenço e João

José Lourenço Filipe.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010609948

RITA STOCK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 305/050518; identificação de pessoa colectiva
n.º 503783900; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 08/050505.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Pedro Afonso Esquível de
Faria, por renúncia em 15 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432550

TISTEMP — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 965/050113; identificação de pessoa colectiva
n.º 507137205; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
41/050725.

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

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Nova dos Mercadores, 2.06
02.C, Parque das Nações, freguesia de Santa Maria dos Olivais, con-
celho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas, uma do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, outra do
valor nominal de mil e quinhentos euros pertencentes ao sócio Ma-
nuel Francisco Batista Prazeres e outra do valor nominal de mil euros
pertencente ao sócio Paulo José Neves Prazeres.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432452

OBLATUM, SOCIEDADE FARMACÊUTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 561/040714; identificação de pessoa colectiva
n.º 507031571; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 05 e 06/050725.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe,
foi registada a cessação das funções da gerência de José Manuel Vi-
eira Panaca, por renúncia em 050630 e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto aos n.os 1 do artigo 3.º e 1 do artigo 4.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à sócia única Maria Helena Simões de Almeida Gonçalves.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade ficam a cargo dos
gerentes designados pela sócia única, ficando desde já nomeada geren-
te a sócia única Maria Helena Simões de Almeida Gonçalves.

2 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009879279

SARAIVA & MATOS — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 964/050112; identificação de pessoa colectiva
n.º 506640760; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 06; números e data das apresentações: 06 e 08/050721.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Francelino Saraiva e de Hen-
rique Jorge da Silva Matos, por renúncia em 050705 e foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros e está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do
valor nominal de nove mil euros do sócio Carlos Hermínio Soares
Machado e uma do valor nominal de mil euros da sócia Ana Carina
Ramos Marques.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Carlos Hermínio Soares
Machado e o não sócio João Manuel Leal Marques, casado e residen-
te na Rua de Alves Redol, 4, rés-do-chão, esquerdo, Póvoa de Santo
Adrião, Odivelas, que fica desde já nomeado gerente.

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

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009137469

TEMPO — IRIA, EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 394/050623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504083600; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
11/050706.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º, n.º 1, e 3.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tempo — Iria, Empresa de Tra-
balho Teporário, L.da, e tem a sua sede na Alameda de D. Afonso
Henriques, 3, B, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a actividade de cedência tempo-
rária de trabalhadores para utilização de terceiros utilizadores e ainda
actividades de selecção, orientação e de formação profissional.

2 — (Mantém-se.)
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 mil e oitocentos euros pertencente ao sócio Carlos José Mar-
ques Casimiro e outra no valor nominal de três mil e duzentos euros
pertencente à sócia Maria Rosaria Galhardo Ferreira.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009898672

ZILDA BORGES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 469/050721; identificação de pessoa colectiva
n.º 506881172; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/050721.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Zilda Borges, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Nampula, lote

534, 1.º, letra B, em Lisboa, freguesia de Santa Maria dos Olivais.
3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços em artes grá-
ficas e limpezas, restauração, restaurante, café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pela
sócia única, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

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.

É sua sócia, Zilda Alice Borges.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009137442

VIAGENS JOCAPAU — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 421/050705; identificação de pessoa colectiva
n.º 505635291; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
25/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Sunday Travel — Viagens
e Turismos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Castilho, 39, 11.º, letra
G, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de
cinquenta mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios
eleitos em assembleia geral por mandatos de dois anos.

2 — Para obrigar 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.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009894510

ROBLES MACHADO — S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 468/050721; identificação de pessoa colectiva
n.º 507381017; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050721.

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

ARTIGO 1.º

Firma social

A sociedade adopta a firma de Robles Machado — S. G. P. S., L.da

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 3.º

Sede

A sede é estabelecida na Avenida da Liberdade, 180-A, 9.º, fregue-
sia São José, em Lisboa.

ARTIGO 4.º

Participação em outras sociedades

A sociedade poderá livremente adquirir participações como sócia
de responsabilidade ilimitada, bem como participações em sociedades
com objecto diferente do seu, reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

Capital social e participações

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e está dividido em
duas quotas de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes ao só-
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cio Luís Miguel Mayoral Robles Machado e à sócia Maria do Carmo
Calainho de Azevedo Teixeira Duarte Robles Machado.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Os sócios podem efectuar prestações suplementares até ao mon-
tante global de 500 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 7.º

Distribuição dos lucros

1 — Podem ser distribuídos lucros inferiores aos que sejam legal-
mente distribuíveis.

2 — Em assembleia geral pode ser deliberada a distribuição de lu-
cros no decurso do exercício, observados os preceitos legais.

ARTIGO 8.º

Convocação e representação

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa da sua livre escolha, devendo a representação ser
acreditada por carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia ge-
ral.

ARTIGO 9.º

Da gerência

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de um ou ,mais gerentes,
designados em assembleia geral.

2 — O exercício da gerência será ou não remunerado, consoante
decisão da assembleia geral, podendo consistir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 10.º

Competência da gerência

À gerência são concedidos poderes para:
a) Deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para

concelho limítrofe;
b) Praticar todos os actos de gestão necessários ao preenchimento

do objecto social;
Alienar ou onerar bens imóveis;
c) Alienar, onerar ou locar estabelecimentos da sociedade;
d) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, aliená-

-las ou onerá-las.
ARTIGO 11.º

Vinculação da sociedade

A sociedade vincula-se perante terceiros com a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 12.º

Revisor oficial de contas

1 — O revisor oficial de conta, ou sociedade de revisores oficiais
de contas, é designado em assembleia geral.

2 — A designação é feita por tempo não superior a três anos.

Gerentes designados, em 15 de Junho de 2005: ambos os sócios.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009137426

SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS PINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 400/050627; identificação de pessoa colectiva n.º 507379535;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/050627.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Herdade das
Pinhas, L.da, e tem a sua sede na Rua de João de Freitas Branco, 20,
12.º-D, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração agrícola, vinícola, silvíco-
la e pecuária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
de cinco mil euros cada uma na titularidade de cada um dos sócios
Sofia Honoré Diniz Cardoso Wilson, Vanessa Honoré Diniz Cardoso
e Fernando Manuel Lozano Lopes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 — Apenas a cessão de quotas entre os sócios é Iivre, não depen-
dendo por isso do consentimento da sociedade.

2 — Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência a
sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, e com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao identificado outor-
gante Fernando Manuel Lozano Lopes, desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade vincula-se:
a) Com a assinatura do gerente;
b) Com assinatura conjunta de dois procuradores.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em massa
falida ou por acordo com o respectivo titular.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2003178520

UNIÃO VINÍCOLA SCALABITANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 409/050629; identificação de pessoa colectiva
n.º 507035780; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
68/050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação União Vinícola Scalabitana, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Fernando Palha, 50, 52 e 54, escritório
301, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432584

OCEANERGIA — PROJECTOS DE PRODUÇÃO
DE ENERGIA DAS ONDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 060/050221; identificação de pessoa colectiva
n.º 504844237; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
15/050715.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: HIDROTUELA — Hidroeléctrica do Tuela,

S. A., Central de Torga, Vale das Fontes, Vinhais.
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Sociedade incorporada: OCEANERGIA — Projectos de Produção
de Energia das Ondas, L.da, Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14,
10.º, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009877047

OOMERS FOR OOMING MARKETING!
MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 455/050715; identificação de pessoa colectiva
n.º 507387457; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
24/050715.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Oomers for Ooming Marketing! —
Marketing, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Azinhaga Torre do Fato, 2-A,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação da sociedade, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, formação, marke-
ting, comunicação, publicidade, design, promoção, eventos, acções de
pontos de venda, desenvolvimento de novos produtos, compra de
espaço publicitário, exploração de espaço publicitário, estudos de
mercado, relações públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, dividido em três quotas, cada uma no valor nominal de dois mil
euros, pertencentes uma à sócia Carolina Maria Santa Martha Fer-
nandes Costa Mota, outra ao sócio Tiago Filipe dos Reis Luís e outra
ao sócio Miguel Munõz Duarte.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas, quer entre sócios, quer
para seus familiares ou para estranhos, dependerá sempre do consen-
timento da sociedade que, em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo, terão ainda em igualdade de circunstâncias direito de
preferência na aquisição da quota que se deseje alienar, pelo valor que
lhe corresponder segundo o último balanço aprovado, sendo ainda
cumulativamente ponderado o seu valor de mercado.

2 — Caso o último balanço aprovado tenha sido há mais de seis
meses, será elaborado e aprovado novo balanço especialmente para o
efeito.

3 — O direito de preferência previsto no n.º 1 deste artigo, deverá
ser exercido nos 15 dias seguintes a ter sido recebida a interpelação
por escrito feita para o efeito pelo sócio cedente.

ARTIGO 6.º

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo sétimo deste contrato so-
cial, a administração dos negócios da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, são atribuídas aos geren-
tes que sejam nomeados, que auferirão remuneração ou não, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral por unanimidade.

2 — Poderá ainda a assembleia geral, quando assim o entender,
designar gerentes, sócios ou não, bem como livremente exonerar ou
substituir todos eles.

3 — Mediante instrumento notarial, a sociedade poderá constituir
mandatários para a representar em todos ou alguns dos actos relati-
vos ao exercício da sua actividade, com a amplitude e as atribuições
que constarem dos respectivos mandatos.

4 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, a sociedade fica-
rá validamente obrigada, em todos os seus actos e contratos, por
qualquer uma das seguintes formas:

a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e de um mandatário com os ne-

cessários poderes;

c) Pela assinatura de um mandatário social, munido de poderes para
o efeito.

5 — Para os actos de mero expediente, será suficiente a assinatura
de um gerente ou de um mandatário mandatado para o efeito.

6 — Fica vedado a qualquer gerente ou mandatário fazer em nome
da sociedade operações alheias ao seu objecto, tais como, fianças,
abonações, letras de favor, avales ou actos semelhantes.

7 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência por deci-
são unânime poderá:

a) Comprar, vender permutar quaisquer bens móveis e imóveis,
incluindo automóveis, material de escritório;

b) Tomar e dar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais,
designadamente escritórios, bem como alterar ou rescindir os respec-
tivos contratos.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá subscrever, adquirir ou alienar participa-
ções de toda a espécie, tomar parte ou interessar-se, por qualquer forma
e com qualquer entidade, noutras sociedades, empresas, agrupamentos
complementares, consórcios ou associações existentes ou a consti-
tuir, seja qual for o seu objectivo, tipo e lei reguladora, bem como,
fazer-se representar nos respectivos órgãos sociais e praticar todos
os actos necessários para tais fins.

2 — A subscrição e aquisição de tais participações ou interesses, a sua
alienação e oneração, bem como a aquisição, alienação, locação de bens
imóveis, móveis sujeitos a registo ou estabelecimentos comerciais que a
sociedade possa vir a possuir, são actos que ficam incluídos na compe-
tência e poderes da gerência, mas que apenas os poderá executar através
da assinatura conjunta de três gerentes, ou de mandatários que eventual-
mente venham a ser constituídos para o efeito nos termos do disposto
no artigo anterior.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular, bem como,

se o seu titular for pessoa colectiva, se dissolver;
c) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente;
d) Se a quota for dada em penhor, sujeita a venda ou adjudicação

judicial, penhorada ou arrestada sem que, nesses dois últimos casos,
seja deduzida oposição judicialmente julgada procedente, pelo respec-
tivo sócio;

e) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação
de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer
inteiramente ao seu titular inicial;

f) Quando a quota seja de algum modo cedida, no todo ou em par-
te, com violação das regras de consentimento e de preferência esta-
belecidas no artigo 5.º deste contrato;

g) Quando o titular, dolosamente, prejudicar a sociedade no seu
bom nome ou no seu património.

2 — Salvo acordo diverso entre as partes, a contrapartida da amor-
tização será o valor que couber à quota segundo o último balanço
aprovado ou, se a sociedade assim o entender, segundo um balanço
especialmente elaborado para o efeito.

3 — A amortização considera-se realizada desde a data da assembleia
geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento do valor
da quota em causa ser efectuado a pronto ou no máximo em seis pres-
tações trimestrais e iguais, conforme a assembleia geral decidir.

4 — A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no n.º 1 deste artigo, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso, a
quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral, em vez dela, serem criadas
uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

1 — Por unanimidade, podem os sócios deliberar a exigência de
prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de três
vezes o capital social à data da deliberação.

2 — Todos os sócios ficam obrigados a efectuar as prestações de
capital deliberadas, na proporção das quotas respectivas.

3 — O montante global das prestações será deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos da lei.
2 — A assembleia geral, quando vote a dissolução da sociedade,

deverá definir a forma de liquidação e nomear os liquidatários.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos do exercício, depois de retirada a parte destinada
à reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, sem



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 239 — 15 de Dezembro de 200526 696-(144)

qualquer limitação, podendo, no todo ou em parte, ser destinados a
quaisquer outras reservas, fundos ou aplicações sociais, bem como,
distribuídos pelos sócios, neste caso na proporção das respectivas
quotas.

Gerentes designados, em 22 de Junho de 2005: os sócios.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009877292

33.33 — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 007/050728; identificação de pessoa colectiva
n.º 507134869; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 02; números e data das apresentações: 23 e 24/050727.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ana Teresa Farelo da Costa Leal
de Oliveira, por renúncia em 9 de Junho de 2005 e a seguinte desig-
nação:

Designação de gerente, em 15 de Julho de 2005: Maria Elisabete
Alves, Urbanização Quinta Nova, lote 27, 2.º, frente, Odivelas.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009894200

UNO CALL NOW — COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 452/050714; identificação de pessoa colectiva n.º 507312813;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 29/050714.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Uno Call Now — Comunicações e Ser-
viços, Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Liberdade,
166, rés-do-chão, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 — A gerência da sociedade poderá transferir a sede social para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

3 — Poderá ainda a gerência criar, transferir ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação da
Sociedade em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a consultoria não jurídica ou fis-
cal de pessoas e empresas, importação, exportação e distribuição de
todo o tipo de produtos, chamadas e comunicações nacionais e inter-
nacionais e comunicações via Internet mediante disponibilização de
telefones e computadores acessíveis ao público, bem como activida-
des de promoção, marketing e prospecção de mercados.

2 — A sociedade poderá adquirir livremente participações como
sócia em sociedades comerciais, ainda que o respectivo objecto seja
diferente do seu próprio objecto, e em sociedades reguladas por leis
especiais bem como participar em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de cinco mil euros e correspondente a uma quota com o valor
nominal de cinco mil euros pertencente à sócia única Uno Group
Holdings, Inc.

2 — Poderão ser exigidas à sócia única, por uma ou mais vezes,
prestações suplementares de capital, no montante global máximo de
cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, de-
signados pela sócia única.

2 — Aos gerentes são conferidos, para além das atribuições e com-
petências que lhes caibam por lei, pelos presentes estatutos ou que
lhes hajam sido conferidos por delegação da assembleia geral e sem
prejuízo do disposto no n.º 4 deste artigo, designadamente poderes
para:

a) Exercer os mais amplos poderes de gerência e gestão da socie-
dade, conduzindo todos os seus negócios e praticando todos os seus
actos e operações tendentes à realização do seu objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções, confessá-las, desistir, transigir e
comprometer-se com árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar quaisquer bens
ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo a subscrição ou aquisição de
participações noutras sociedades, e a alienação, a oneração e a loca-
ção de estabelecimento.

3 — A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente ou pro-
curador dentro dos limites dos poderes específicos que lhe forem con-
feridos no respectivo mandato.

4 — Os gerentes podem nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, nos termos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer con-
tratos e negócios jurídicos, que tenham por objectivo a prossecução
do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 — A convocação da assembleia geral será feita por meio de car-
tas registadas, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias rela-
tivamente à data fixada para a reunião, que deverão indicar o dia, a
hora e o local do início dos trabalhos e a expressa e clara menção de
todos os assuntos sobre que se vai deliberar.

2 — Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância das formalidades prévias, desde que todos estejam presentes e
todos manifestem a vontade de que a assembleia geral se constitua e
delibere sobre determinado assunto.

3 — A sócia única poderá fazer-se representar nas assembleias
gerais por qualquer pessoa designada para o efeito, bastando para
o efeito uma simples carta dirigida ao presidente da Mesa da as-
sembleia geral da sociedade.

ARTIGO 8.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
2 — A assembleia geral que deliberar sobre a dissolução da socie-

dade designará um liquidatário e determinará a forma de liquidação.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos da lei poderão ser derrogados por decisão
da sócia única.

ARTIGO 11.º

1 — Ficam desde já designados gerentes da sociedade, por tempo
indeterminado, Simon Christopher Auld, casado, residente em 3.B.S.
Rue Leon Jost, Paris, França, Jorge Luiz Musumeci, casado, residente
no Parque das Conchas, bloco 4, apartamento 3-B, Lisboa, Portugal,
e Jazmin Galván, casada, residente na Rua de Picasso, 4, bloco 3, 3.º,
C, Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espanha.

2 — Os gerentes ora nomeados não auferirão qualquer remunera-
ção até decisão da as sócia única em contrário.

3 — Qualquer um dos gerentes fica desde já autorizado a, isolada
ou conjuntamente, celebrar, anteriormente ao registo definitivo da
sociedade, quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade neces-
sários à prossecução do seu objecto social e, bem assim, a efectuar
levantamentos das entradas depositadas para fazer face a despesas de
constituição e registo da sociedade e demais despesas necessárias à
realização dos objectivos sociais e ao início e desenvolvimento da sua
actividade, designadamente todos os actos de gestão corrente da socie-
dade, incluindo os necessários para o fornecimento de água, electrici-
dade, gás e telefone para a negociação, formalização e rescisão de
contratos individuais de trabalho, para a negociação, formalização e
cessação de contratos e para a abertura, movimentação e cancela-
mento de contas bancárias abertas em nome da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009880005
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SARANG COMPANY, TELECOMUNICAÇÕES,
ALIMENTOS E TABACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 434/050708; identificação de pessoa colectiva
n.º 507337620; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
09/050708.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sarang Company, Telecomunica-
ções, Alimentos e Tabaco, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Almirante Reis,
35, 1000 Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produ-
tos alimentares, bebidas e tabaco. Prestação de serviços de teleco-
municações públicas e privadas, instalação e manutenção de cabines
telefónicas em espaços privados de uso público, comercialização de
cartões telefónicos pré pagos. Comercialização e reparação de tele-
móveis, aparelhos de electrónica, telecomunicações e afins; comér-
cio a retalho de electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
valor nominal de duzentos e cinquenta euros pertencente a Iftikhar
Ahmed e outra de quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencen-
te a Ishtiaq Ahmed.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Ishtiaq Ahmed.
3 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas ou
consórcios.

ARTIGO 6.º

1 — São permitidas a divisão e a cessão de quotas entre os sócios.
2 — 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, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo como seu titular;
b) Sempre que a quota for sujeita a arrolamento, arresto, penhora,

quando for incluída em massa falida;
c) Por interdição, inabilitação ou exoneração do respectivo titular;
d) 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 de-
liberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de vinte e cinco mil euros, a proporção das
suas quotas.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005031054

TORRESOESTE — UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 401/050628; identificação de pessoa colectiva n.º 507162293;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050628.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TORRESOESTE — Utilidades, Equi-
pamentos e Investimentos Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Andrade, 26, freguesia
dos Anjos, concelho de Lisboa.

3 — Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais, ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria, comércio, importa-
ção, exportação, representações e consignações de utilidades, decora-
ção, vestuário, móveis, máquinas e equipamentos, urbanizações, cons-
trução civil, empreitadas de obras públicas e privadas, concepção,
edificação e exploração de empreendimentos turísticos e imobiliári-
os. Compra e venda de prédios rústicos e urbanos e revenda dos ad-
quiridos para esse fim e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de quatro mil euros pertencente ao sócio José
Luís Tarouca Gil e outra de mil euros pertencente à sócia Maria
Irene Anacleto Azinheira Tarouca Gil.

ARTIGO 4.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre, re-
servando-se, porém, em primeiro lugar à sociedade o direito de pre-
ferência e em segundo aos sócios não cedentes.

2 — Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência, a
quota será distribuída entre eles na proporção das que então possuí-
rem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com o sócio ou sócios sobrevivas e um único representante
dos herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência 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 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Luís Tarouca Gil,
sem remuneração.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota, salvo o disposto
em norma imperativa, pelo valor que lhe corresponder no último
balanço aprovado, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 — As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 11.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2011217393

OUTWARE — CONCEPÇÃO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 403/050629; identificação de pessoa colectiva
n.º 507397215; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050629.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma OUTWARE — Concepção de Sis-
temas Informáticos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Marquês de Tomar,
35, 5.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 concepção, consultoria, cria-
ção, Comercialização de sistemas informáticos. Representação, co-
mercialização, importação e exportação de equipamentos informáti-
cos, concepção de acções na área da formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
é de dez mil e duzentos euros pertencente ao sócio Rui Alexandre
Madeira da Rosa e uma do valor nominal de nove mil e oitocentos
euros pertencente à sócia Sónia Maria Fernandes Onofre.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

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

3 — 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.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009910214

VANQUISH CONSULTING — CONSULTORES
DE GESTÃO E NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 410/050630; identificação de pessoa colectiva n.º 507392698;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050630.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vanquish Consulting — Consulto-
res de Gestão e Negócios, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas,
4, 2.º-A, freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria de negócios e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à sorna de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios. a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for

deliberado.
2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um

gerente.
ARTIGO 5.º

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

São seus sócios, André Manuel Oliveira de Sá Machado e Maria
Helena de Oliveira Marçal de Sá Machado.

Gerentes designados em 28 de Junho de 2005: os dois referidos sócios.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432592

OS GOLIARDOS — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 405/050629; identificação de pessoa colectiva
n.º 507348680; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
03/050629.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Os Goliardos — Importação, Ex-
portação e Comercialização de Vinhos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Álvaro Pais, lote
BC, lado C, 7.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, con-
celho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação e co-
mercialização de vinhos e outras bebidas alcoólicas, restauração e
desenvolvimento de actividades relacionadas nomeadamente através
da realização de eventos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas: uma de seis mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Nadir
Bensmail, uma do valor nominal de três mil euros pertencente à só-
cia Sílvia Mourão Bastos, e uma do valor nominal de quinhentos eu-
ros pertencente ao sócio Manuel Amaral Beja.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros, desde que a
chamada seja deliberada por maioria de setenta por cento dos votos
representativos do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.
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2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio Nadir Bensmail.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem 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 o original.

8 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009910206

SETE FESTAS — COMÉRCIO DE FLORES
E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 424/050705; identificação de pessoa colectiva n.º 507370961;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 34/050705.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Sete Festas — Comércio de Flores e
Jardinagem, L.da, tem a sua sede na Avenida de Paris, 7-A e 7-B, fre-
guesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência pode, sem dependência de autorização de ou-
tros, deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou extinguir em território nacional e es-
trangeiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio de flores e acessó-
rios de jardinagem, a construção e manutenção de jardins, decoração
de interiores e organização de eventos.

2 — A sociedade fica autorizada a livremente adquirir participa-
ções como sócia em sociedades de responsabilidade limitada, socie-
dades com objecto diferente do referido no n.º 1 deste artigo, e em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, correspondendo à soma da seguintes quotas: uma quota de
mil duzentos e cinquenta euros pertencente a Carlos Manuel Mesqui-
ta Marques, uma quota de mil duzentos e cinquenta euros pertencente
à sócia Filomena da Conceição da Silva João, uma quota de mil du-
zentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Sérgio Filipe Abrantes
Tenreiro Videira; uma quota de mil duzentos e cinquenta euros per-
tencente à sócia Maria José Simões Marques de Freitas.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertence aos ge-
rentes.

2 — Ficam designados gerentes os sócios Filomena da Conceição
da Silva João, Sérgio Filipe Abrantes Tenreiro Videira e Maria José
Simões Marques de Freitas.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura dos três gerentes, em
todos os seus actos e contratos, incluindo nos de aquisição, alienação
e oneração de bens móveis e imóveis.

4 — A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado
pelos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — Poderão ser realizados suprimentos à sociedade nas condições
a estabelecer em assembleia geral.

2 — Para além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as
reservas que entender convenientes ao desenvolvimento dos negó-
cios sociais.

ARTIGO 6.º

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

sociedade, quanto este é exigido;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral

apreendida judicial ou administrativamente.
2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)

do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-

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

ARTIGO 7.º

1 — A cessão, divisão ou transmissão total ou parcial de quotas, a
qualquer título, quer a terceiros quer entre cônjuges, ascendentes, des-
cendentes ou entre sócios, depende do prévio consentimento da socie-
dade, mas neste caso, em primeiro lugar a sociedade e depois os só-
cios, têm direito de preferência na sua aquisição.

2 — Para efeitos do exercido do direito de preferência estabeleci-
do no número anterior, o sócio que pretender ceder a sua quota, co-
municá-lo-á à gerência da sociedade e aos restantes sócios por carta
registada com aviso de recepção, indicando o adquirente, o preço e as
demais condições de transmissão ou valor atribuído, no caso de trans-
missão a título gratuito.

3 — A gerência convocará a assembleia geral da sociedade para
reunir no prazo de 30 dias a contar da data da recepção da comunica-
ção prevista no número anterior, para deliberar sobre a posição da
sociedade.

4 — Os sócios que comparecerem à reunião ficam obrigados a decla-
rar para constar em acta, se pretendem ou não exercer o seu direito de
preferência, e os que não comparecerem, deverão fazer tal declaração
nos 30 dias seguintes à data em que receberam a comunicação prevista
no n.º 2. A omissão das referidas declarações vate como renúncia ao
direito de preferência.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento de sócio, a sua quota não se transmitirá ao
sucessor do falecido, sendo neste caso amortizada, salvo se a trans-
missão for consentida pela assembleia geral, por deliberação tomada
por maioria não inferior a 75 % do capital social.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a parte
destinada à reserva legal, poderão se destinados a quaisquer reservas,
fundos ou provisões, sem quaisquer limitações, ou serem distribuídos
aos sócios no todo ou em parte, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 10.º

Em caso de dissolução e liquidação da sociedade todos os sócios
serão liquidatários.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618130

TIAGO PINA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 428/050706; identificação de pessoa colectiva n.º 507386213;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 30/050706.

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

1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma Tiago Pina, Unipessoal, L.da, e durará
por tempo indeterminado.
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2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Rua do Prof. Lindley Cintra, 42-4.º
C, 1600-639 Lisboa, podendo a mesma ser transferida dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes por simples deliberação da
gerência.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a construção, reparação e recupera-
ção de imóveis, compra de terrenos e imóveis indústria de construção
civil e obras públicas; mediação imobiliária, compra de imóveis para
revenda, compra e venda de materiais de construção.

Exploração de empreendimentos imobiliários e turísticos, gestão
e manutenção de espaços comerciais; realização de obras para con-
domínios.

Importação, compra e venda de automóveis usados.

4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
sócio Tiago Filipe da Silva Guedes Pina.

5.º

Gerência

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio Tiago
Filipe da Silva Guedes Pina, desde já nomeado gerente, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

§ único. O gerente pode delegar os seus poderes nos casos previs-
tos na lei, e constituir mandatários sempre que tal se mostre necessá-
rio para a representação da sociedade, mediante outorga da necessária
procuração.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618262

3878SF — EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 436/050708; identificação de pessoa colectiva n.º 507064160;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 25/050708.

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

CAPÍTULO I

Natureza, duração, firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Natureza, duração, firma e sede

1 — A sociedade constituída sob a forma de sociedade comercial
por acções, por tempo indeterminado, adopta a firma 3878SF — Ex-
ploração de Espaços Comerciais, S. A.

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Conselheiro Fer-
nando de Sousa, 19, 13.º, freguesia de Campolide, em Lisboa.

3 — O conselho de administração pode deliberar mudar a sede para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho.

4 — O conselho de administração pode deliberar criar e encerrar,
em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, delegações,
agências, sucursais, filiais, dependências ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a exploração, administração e
gestão de centros comerciais e Lojas, podendo acessoriamente dedi-
car-se à compra e venda e arrendamento de imóveis.

2 — A sociedade pode exercer todas as actividades conexa:, subsi-
diárias ou complementares ao seu objecto social que venham a ser
deliberadas pela assembleia geral.

3 — A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, adqui-
rir ou participar no capital social doutras sociedades constituídas ou a

constituir, com objecto ou natureza jurídica diferente da sua, na me-
dida em que se mostre útil à prossecução das actividades sociais.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 3.º

Montante, acções

1 — O capital social é de cinquenta mil euros e encontra-se repre-
sentado por dez mil acções, com o valor nominal de cinco euros cada
uma.

2 — O capital social está integralmente subscrito e realizado.
3 — As acções são nominativas, incorporadas em títulos de um,

cinco, dez, cem, mil ou dez mil acções.
4 — A sociedade pode, por resolução tomada por unanimidade de

votos da assembleia geral, emitir acções preferenciais, acções sem
direito a voto, acções remíveis de diferentes classes ou séries.

5 — O aumento de capital poderá ser efectuado pela emissão de
novos títulos ou mediante alteração do valor nominal dos títulos.

ARTIGO 4.º

Emissão de obrigações

Por resolução da assembleia geral, a sociedade pode emitir obriga-
ções ou outros títulos de dívida legalmente permitidos.

ARTIGO 5.º

Acções próprias

1 — A sociedade pode adquirir acções próprias, nos termos da lei,
e realizar com estas todas as operações permitidas por lei.

2 — Consideram-se suspensos todos os direitos inerentes às acções
próprias detidas pela sociedade, excepto o de o seu titular receber novas
acções no caso de aumento de capital por incorporação de reservas,
as quais não serão consideradas para efeitos de deliberação em assem-
bleia geral ou para a determinação de quorum.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções e direitos de preferência

6.1 — Outras Transmissões
6.1.1 — Princípio do direito de preferência conferido a cada acci-

onista.
Cada accionista compromete-se a não transmitir as suas acções

(incluindo nomeadamente todos os direitos de subscrição ou atribui-
ção) sem dar cumprimento aos procedimentos de preferência dora-
vante descritos.

Qualquer transmissão de acções implicará simultaneamente a trans-
ferência dos créditos em conta corrente, a qual não poderá em caso
algum ser transferida independentemente das acções.

6.1.2 — Transmissão a favor de uma sociedade correspondendo aos
critérios de investidor institucional.

6.1.2.1 — Definição de investidor institucional.
Serão considerados investidores institucionais:
Qualquer instituição financeira, estabelecimento financeiro, banco

ou instituição semelhante com um rating mínimo de B+ determinado
pela Standard & Poors, que tenha uma política de investimento a longo
termo, um património imobiliário superior a cinquenta milhões de
euros e que tenha sede num país membro da OCDE.

Qualquer seguradora, poupança reforma, caixa de previdência, fun-
do de pensões, fundos de investimento imobiliário como o REIT’S
Americano ou semelhante, fundos de investimento de tipo aberto
regidos por lei alemã sobre as sociedades de investimento, sociedades
de tipo predial detendo principalmente património imobiliário de valor
superior a cem milhões de euros e com sede em país membro da OCDE.

6.1.2.2 — Notificação a um outro accionista de uma proposta de
transmissão

a) Qualquer transmissão em benefício de um investidor institucio-
nal deverá ser objecto de uma notificação (doravante a Notificação
de Transmissão) emitida pelo accionista em questão (doravante o
Cedente) a outro accionista e à sociedade que deverá conter os deta-
lhes sobre o número de acções a transmitir que deverá, salvo acordo
escrito entre os accionistas, ser igual ao número total de acções deti-
das por este accionista, o preço de venda das acções e dos créditos
em conta corrente e o beneficiário da transmissão proposta (dora-
vante o investidor institucional proposto).

b) Se a transmissão não se efectuar sob a forma de uma cessão mas
antes por permuta, contribuição em espécie ou fusão, a Notificação
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de Transmissão deverá conter uma valorização das acções objecto da
transmissão pelo seu valor de mercado, bem como o método de ava-
liação utilizado, para permitir ao outro accionista o exercício dos seus
direitos nos termos do presente artigo.

Em caso de desacordo das partes sobre essa valorização, aplicar-se-
-ão as disposições do artigo 6.2 infra.

6.1.2.3 — Prazo para resposta do outro accionista e procedimen-
tos seguintes no processo de transmissão.

a) O outro accionista disporá de um prazo de trinta dias a contar
da data de recepção da Notificação de Transmissão para notificar ao
Cedente e à sociedade de que pretende exercer o seu direito de prefe-
rência sobre a totalidade das acções e do crédito em conta corrente
referida na Notificação de Transmissão, pelo preço indicado nesta na
data de transmissão das acções.

b) Se o outro accionista enviar uma notificação em virtude da alí-
nea a) precedente exprimindo a sua intenção de comprar as acções e
o crédito em conta corrente referida na Notificação de Transmissão,
as acções e o crédito em conta corrente serão transmitidas para este
no termo do prazo de trinta dias referido na alínea a) anterior e este
accionista entregará o preço de venda ao Cedente na data de transfe-
rência das acções e do crédito em conta corrente em seu favor.

c) Se no termo do prazo de trinta dias referido na alínea a) ante-
rior, o Cedente não tiver recebido do outro accionista uma notifica-
ção atestando a intenção de compra das acções do Cedente e o cré-
dito em conta corrente ou se o outro accionista o notificar da intenção
de não comprar as acções do Cedente e o crédito em conta corrente,
todas as acções poderão então ser transmitidas para o investidor ins-
titucional proposto nas condições indicadas na Notificação de Trans-
missão.

6.1.3 — Transmissão a favor de uma sociedade que não corresponda
aos critérios de investidor institucional.

6.1.3.1 — Notificação da proposta de transmissão.
a) Qualquer transmissão em favor de uma sociedade que não cor-

responda aos critérios de investidor institucional deverá ser objecto
de uma notificação (doravante a «Notificação de Transmissão») ao
outro accionista e à sociedade pelo accionista cedente (doravante «o
Cedente»), que deverá conter todos os detalhes sobre as acções a trans-
mitir que deverá, salvo acordo em contrario dos accionistas, ser igual
ao número de acções total detidas por este accionista, o preço de
venda das acções e do crédito em conta corrente e a identidade do
beneficiário da transmissão proposta (doravante «o Cessionário pro-
posto»), bem como o compromisso do Cessionário proposto em
comprar as acções do outro accionista nas mesmas condições, bem
como o crédito em conta corrente se este o pedir.

b) Se a transmissão não se efectuar sob a forma de uma cessão mas
antes por permuta, contribuição em espécie ou fusão, a Notificação
de Transmissão deverá conter uma valorização das acções objecto da
transmissão pelo seu valor de mercado, bem como o método de ava-
liação utilizado, para permitir ao outro accionista o exercício dos seus
direitos nos termos do presente artigo.

Em caso de desacordo das partes sobre essa valorização, aplicar-se-
-ão as disposições do artigo

6.2 — infra.
6.1.3.2 — Prazo para resposta do outro accionista e procedimen-

tos seguintes no processo de transmissão.
a) O outro accionista disporá de um prazo de trinta dias a contar

da data de recepção da Notificação de Transmissão para notificar o
Cedente e a sociedade de que pretende exercer o seu direito de prefe-
rência sobre a totalidade das acções e do crédito em conta corrente
referidas na Notificação de Transmissão, pelo preço indicado nesta
na data de transmissão das acções.

b) Se o outro accionista enviar uma notificação em virtude da alí-
nea a) precedente exprimindo a sua intenção de comprar as acções e
o crédito em conta corrente referida na Notificação de Transmissão,
as acções e o crédito em conta corrente serão transmitidas para este
no termo do prazo de trinta dias referido na alínea a) anterior e este
accionista entregará o preço de venda ao Cedente na data de transfe-
rência das acções em seu favor.

c) Se no termo do prazo de trinta dias referido na alínea a) ante-
rior, o Cedente não tiver recebido do outro accionista uma notifica-
ção atestando a intenção de compra das acções do Cedente e o cré-
dito em conta corrente ou se o outro accionista o notificar da intenção
de não comprar as acções do Cedente e o crédito em conta corrente,
todas as acções poderão então ser transmitidas nas condições indica-
das na Notificação de Transmissão.

A transmissão deverá ocorrer nos trinta dias após o termo do pra-
zo de trinta dias mencionado na alínea a), em benefício do Cessioná-
rio proposto pelo preço indicado na Notificação de Transmissão.

Se a transmissão não tiver lugar no referido prazo de trinta dias,
uma nova Notificação de Transmissão deverá ser enviada, em con-
formidade com a alínea (a) do parágrafo 6.1.3.1 — e o procedimento
de preferência acima descrito será reiterado.

d) Se um accionista reenviar uma notificação de transmissão con-
forme a alínea a) do parágrafo 6.1.3.1 — e o outro accionista não
quiser exercer o seu direito de preferência sobre as acções e o cré-
dito em conta corrente referido na Notificação de Transmissão, este
último poderá, no prazo de trinta dias mencionado na alínea a), no-
tificar o Cedente de que pretende ceder a totalidade as acções que
detém bem como o seu crédito em conta corrente, ao Cessionário
proposto, concomitantemente e nas mesmas condições do que as
aplicáveis ao cessionário proposto das acções e do crédito em conta
corrente do Cedente. Esta notificação será enviada ao Cedente e a
transmissão para o Cessionário proposto da totalidade das acções e
do crédito em conta corrente dos dois accionistas deverá ter lugar
concomitantemente e nas mesmas condições de preço e pagamento
do que as referidas na Notificação prevista na alínea a) do parágra-
fo 6.1.3.1.

Para este efeito a transmissão deverá ser efectuada nos trinta dias
após a recepção desta notificação e pelo preço indicado na Notifica-
ção de Transmissão.

e) Se a transmissão não tiver lugar no referido prazo de trinta dias,
uma Notificação de Transmissão deverá ser enviada conforme a alí-
nea a) do parágrafo 6.1.3.1 e o procedimento de preferência será
reiterado.

f) Qualquer transmissão de acções e ou de créditos em conta cor-
rente efectuada em violação das presentes disposições será nula e
inoponível à sociedade e aos accionistas.

6.2 — Contestações acerca do preço.
6.2.1 — Em caso de desacordo entre os accionistas acerca do

valor das acções transmitidas ou adquiridas e do crédito em conta
corrente, nos termos dos artigos 6.1.2.2. b) e 6.1.3.1. b), os acci-
onistas deverão, no prazo de quinze dias a contar da recepção da
notificação mencionada nos referidos artigos, nomear um perito
de uma sociedade internacional independente, especializada em ava-
liações de títulos de sociedades imobiliárias, por forma a determi-
nar o valor das acções e dos créditos em conta corrente a transmi-
tir.

Caso os accionistas não cheguem a acordo acerca da sociedade in-
ternacional independente de peritos especializada em avaliações de
títulos de sociedades imobiliárias, qualquer accionistas poderá requerer
ao Tribunal que proceda à nomeação de tal perito.

O perito avaliador deverá, no prazo de trinta dias de calendário a
contar da sua nomeação, notificar os accionistas da determinação do
valor das acções e dos créditos em conta corrente que será o valor
objectivo das mesmas.

6.2.2 — Métodos e ajustamentos.
O perito avaliador determinará o valor das acções e dos créditos em

contas correntes a transmitir de acordo com os princípios seguintes:
(i) O perito deverá determinar o valor das acções de acordo com o

método do activo liquido reavaliado, sendo o valor da galeria comer-
cial fixado no valor de mercado acto em mãos;

(ii) Caso o activo líquido reavaliado seja positivo, o valor da conta
corrente será o valor nominal, acrescido dos juros vencidos à data de
transmissão; caso contrário, este valor corresponderá ao valor nomi-
nal acrescido dos juros vencidos à data de transmissão, menos o valor
do activo líquido reavaliado;

(iii) Caso a sociedade esteja a exercer a sua actividade, a avaliação
deverá ser efectuada na perspectiva de continuidade de exploração.

6.2.3 — O perito avaliador efectuará a sua avaliação tendo em
consideração qualquer outro factor que considere que, de acordo com
critérios de razoabilidade, deva ser tido em conta na avaliação das
acções e dos créditos em conta corrente.

6.2.4. — Caso surja alguma dificuldade na aplicação destes princí-
pios, o perito avaliador deverá resolver a mesma da forma que enten-
der mais apropriada.

6.2.5. — Diversos.
(i) Os honorários do perito avaliador serão repartidos em partes

iguais pelos accionistas.
(ii) O perito avaliador deverá actuar na qualidade de perito e não

de árbitro, sendo a sua determinação definitiva e vinculativa para as
partes (salvo em caso de fraude ou erro manifesto).

(iii) O perito avaliador poderá ter acesso a todos os livros de con-
tabilidade ou todos os documentos úteis relativos à Sociedade.

6.2.6. — Renúncia à transmissão.
Caso o Perito notifique às partes um valor das acções e da conta

corrente inferior à valorização indicada pelo Cedente na Notifica-
ção de Transmissão, o Cedente poderá, no prazo de quinze dias a
contar da notificação pelo Perito do valor das acções e da conta
corrente, informar a outra parte da sua decisão de renunciar à trans-
missão.

Decorrido o prazo acima referido sem que o Cedente tenha exer-
cido essa faculdade, a determinação obrigará irrevogavelmente as partes.
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ARTIGO 7.º

Penhor

As acções não podem ser dadas em penhor ou oneradas sem o
prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Amortização das acções

1 — A sociedade pode amortizar as acções nos seguintes casos:
a) Se estas são transmitidas sem respeito do estipulado no artigo 6.º;
b) Se estas são penhoradas ou oneradas sem a autorização prévia

da sociedade;
c) Por acordo com o seu titular.
2 — Nos casos mencionados nas alíneas a) e b) do número prece-

dente, a contrapartida da amortização será equivalente ao valor das
acções em questão, constante do último balanço aprovado e será pago
em seis prestações semestrais iguais, vencendo-se a primeira noventa
dias após a data de deliberação da amortização das acções.

ARTIGO 9.º

Suprimentos e Prestações Acessórias

Por deliberação tomada em assembleia geral por unanimidade, o
conjunto dos accionistas poderá exigir a todos ou alguns dos seus
accionistas a obrigação de efectuar suprimentos ou prestações acessó-
rias, remuneradas ou não, no montante que aquela deliberação.

As condições de acordo com as quais é consentida a realização de
tais suprimentos ou prestações acessórias deverão ser definidas em
sede da referida assembleia geral, dentro dos limites estabelecidos por
lei.

ARTIGO 10.º

Diluição do capital

Os accionistas beneficiarão do direito permanente de manter a sua
participação no capital da sociedade na quota-parte de capital que
representam as acções que eles detêm sempre que haja um aumento
de capital, imediato ou diferido ou em qualquer operação que possa
envolver a diluição da sua participação na sociedade.

Consequentemente, os accionistas deverão estar aptos a subscrever o
aumento de capital ou a participar em qualquer operação, em proporção
da quota que detenham no capital da Sociedade, antes do aumento de
capital ou da operação.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Reuniões e participação

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 — A assembleia geral elegerá de entre os accionistas ou outras
pessoas o presidente da Mesa e o Secretário para um mandato de três
anos.

3 — A assembleia geral reunirá uma vez por ano e poderá reunir
extraordinariamente quando assim o requererem o presidente do Con-
selho de Administração, os administradores, o fiscal único ou a reque-
rimento de accionistas que possuam acções correspondentes a pelo
menos a cinco por cento do capital social.

4 — Os accionistas impossibilitados de comparecer na assembleia
geral, poderão fazer-se representar por outro accionista, por um ad-
ministrador ou por qualquer terceiro, nos termos da lei.

5 — Qualquer accionista pessoa singular se pode fazer representar
na assembleia geral por mandatário nomeado para esse fim.

6 — Os documentos de representação voluntária dos accionistas na
assembleia geral deverão revestir a forma escrita, dirigida ao presi-
dente da mesa da assembleia geral e entregues na sociedade até à hora
estipulada para o início da realização da reunião.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 — A assembleia geral delibera por maioria simples do votos dos
accionista presentes ou representados, sem prejuízo de maioria supe-
rior que possa ser exigida por lei ou pelos estatutos e sem contar as
abstenções.

2 — Os obrigacionistas ou detentores de outros títulos de dívida
legalmente permitidos não poderão assistir às assembleias gerais, sal-
vo autorização do presidente da mesa para o efeito.

3 — O presidente da Mesa, bem como os membros do Conselho de
Administração ou o Fiscal Único poderão apresentar propostas à as-
sembleia geral e participar na discussão dos assuntos.

4 — A assembleia geral não poderá, salvo por decisão unânime dos
accionistas, deliberar acerca da prestação de garantias reais sobre os
activos imobiliários pertencentes à sociedade.

ARTIGO 13.º

Direito de voto

Cada accionista terá, na assembleia geral, um direito de voto cor-
respondente à sua participação efectiva no capital social, correspon-
dendo um voto a cada acção.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição, competência, mandato e caução

1 — O Conselho de administração será constituído por três mem-
bros propostos pelos accionistas e eleitos em assembleia geral.

2 — O mandato dos membros do conselho de administração tem a
duração de três anos, renovável por um ou mais anos.

3 — A remuneração dos membros do Conselho de Administração
será fixada pela assembleia geral.

4 — Os membros do Conselho de Administração estão dispensados
de prestar caução.

ARTIGO 15.º

Convocação e deliberação

1 — O Conselho de Administração deverá reunir uma vez por tri-
mestre.

2 — O Conselho de Administração pode delegar, dentro dos limi-
tes legais, certas competências num administrador delegado ou numa
comissão executiva composta por três ou cinco membros.

3 — Qualquer administrador impossibilitado de comparecer a uma
reunião do Conselho de Administração pode fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presiden-
te do Conselho.

4 — São tomadas por unanimidade as seguintes deliberações do
Conselho de Administração:

Adopção do orçamento anual e propostas para fixação das contas
anuais a submeter aos accionistas;

Proposta de distribuição de dividendos a apresentar aos accionistas
ou qualquer proposta de pagamentos por conta de dividendos;

Proposta de alteração dos estatutos da sociedade;
Proposta de liquidação/dissolução da sociedade;
Adopção do Plano estratégico e de todas as eventuais alterações a

este;
Assinatura ou aceitação de qualquer contrato ou qualquer transac-

ção que exceda a gestão corrente dos negócios da sociedade ou que
não seja concluída dentro das condições habituais de mercado ou (tra-
tando-se de um compromisso com natureza de imobilização) de mon-
tante superior a seiscentos mil Euros ou realização de despesa superi-
or a seiscentos mil Euros;

Proposta de alienação de um elemento substancial do Activo ou de
toda ou qualquer parte da actividade da sociedade ou de aquisição de
outro activo substancial;

Proposta de modificação da actividade ou da natureza da activida-
de da sociedade ou de acrescentar uma nova actividade que não seja
nem acessória nem complementar em relação à actividade existente;

Proposta de criação de filiais da sociedade;
Determinar a escolha do estabelecimento financeiro da sociedade e

designar o signatário autorizado a movimentar as contas bancárias da
sociedade;

Designar os revisores oficiais de contas;
Escolher os advogados ou consultores que prestem serviços à soci-

edade naquilo que não estiver previsto no Plano estratégico;
Contrair quaisquer empréstimos junto de instituições de crédito.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se validamente perante terceiros com a assina-
tura:

a) Do presidente do conselho de administração;
b) De um mandatário, especialmente mandatado para o efeito e

nos termos do respectivo mandato.
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CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 17.º

Composição

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, eleito
em assembleia geral.

2 — O mandato do fiscal único tem a duração de três anos, reno-
vável por iguais períodos.

CAPÍTULO VI

Exercício social e afectação dos resultados

ARTIGO 18.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Afectação de resultados

1 — Os lucros líquidos do exercício anual, devidamente aprovados
pela assembleia geral, a pós a realização das amortizações, provisões
e depreciações previstas na lei serão aplicados da seguinte forma:

a) Constituição da reserva legal, na percentagem mínima definida
por lei;

b) Distribuição da totalidade ou de parte dos lucros mediante reso-
lução da assembleia geral.

2 — Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos previstos na lei e
serão liquidatários os administradores em exercício à data da dissolu-
ção, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Auditor Externo

O auditor externo da sociedade será eleito por deliberação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 22.º

Arbitragem

1 — As partes acordam submeter todas as questões relativas à in-
terpretação e execução do presente contrato à apreciação de um
Tribunal Arbitral composto por três árbitros. Considerando que o pre-
sente contrato está redigido em Português e em Francês, a versão
Francesa prevalecerá para efeitos de interpretação das suas disposi-
ções e de divergência entre a versão Portuguesa e a versão Francesa.

2 — A parte que pretender submeter uma questão ao Tribunal Ar-
bitral notificará para o efeito a outra parte, mediante carta registada
com aviso de recepção identificando a questão que pretende ver diri-
mida e indicando igualmente o árbitro por si designado.

3 — Recebida a notificação referida no número anterior, a outra
parte comunicará à requerente, no prazo de quinze dias úteis igual-
mente mediante carta registada com aviso de recepção a identidade
do árbitro por si designado, e na falta de designação dentro desse prazo
poderá solicitar ao presidente do Tribunal da Relação de Lisboa que
proceda a tal designação.

4 — No prazo de trinta dias a contar da designação do segundo
árbitro, os árbitros designarão, por acordo o terceiro árbitro que será
o presidente do Tribunal Arbitral.

5 — Na falta de acordo entre os árbitros será o terceiro árbitro
nomeado pelo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.

6 — Verificando-se a falta ou incapacidade de algum dos árbitros
designado pelas partes ou se estes se escusarem ou estiverem impedi-
dos deverá a parte que o designou nomear um substituto no prazo de
15 dias úteis.

7 — O Tribunal funcionará em Lisboa, em local a fixar pelos árbi-
tros.

8 — O Tribunal julga segundo o direito constituído e nos termos
do processo declarativo sumário regulado na lei Portuguesa, sendo o
prazo para a apresentação da contestação e resposta à contestação o
definido para o processo declarativo ordinário, e com as demais alte-
rações que forem definidas pelos árbitros. As alegações de facto e de
direito serão produzidas por escrito.

9 — Das decisões do Tribunal Arbitral caberão os recursos previs-
tos na lei processual civil, sendo inicialmente interpostos para o
Tribunal da Relação de Lisboa. Os recursos terão o efeito meramente
devolutivo. Os agravos subirão a final nos próprios autos.

10 — A decisão arbitral será proferida no prazo máximo de um
ano a contar da data da designação do terceiro árbitro, podendo tal
prazo ser prorrogado por mais seis meses, mediante decisão do Tribu-
nal Arbitral.

11 — Naquilo que não se encontre previsto na presente cláusula
aplica-se o disposto na Lei n.º 31/86 de 29 de Agosto.

12 — Compete ao presidente do Tribunal Arbitral a requerimento
de qualquer das partes certificar a instalação do Tribunal Arbitral, bem
como as decisões do Tribunal Arbitral.

13 — O processo arbitrai será conduzido em Português e em Fran-
cas, determinando-se que em relação aos actos processuais e cm par-
ticular no que diz respeito à decisão arbitral prevalecerá a versão por-
tuguesa desses actos processuais em caso de divergência entre a versão
portuguesa e a verão francesa.

Designação do conselho de administração, em 5 de Julho de 2005:
Período: triénio 2005-2007.
Presidente — Bertrand Guy Alain Marie Le Boucher D’Herouville,

Rua de Pedro de Barcelos, 3, Lisboa; vogais — Eric Adrien Llamas,
Rua de Maria Ulrich, 4, 12.º, Lisboa, e Christian Birbaut, 183, Cours
du Médoc, Bordéus, França.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618629

UAU 3 — TEATRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 465/050720; identificação de pessoa colectiva n.º 507402278;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 19/050720.

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

ARTIGO 1.º

1 — A firma da sociedade é constituída pela denominação UAU 3 —
Teatro, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de Melo,
30, 7.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, nesta cidade de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção, produção e agencia-
mento de espectáculos, marketing e publicidade, edição de cd’s, dvd’s,
livros e formação profissional, e promoção, produção e agenciamento
de espectáculos de teatro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de vin-
te mil euros, pertencente à sócia UAU 2 — Produção de Espectácu-
los Internacionais, L.da, e outra de cinco mil euros, pertencente à
sócia Sandra Silva Faria.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos gerentes, sócios
ou não sócios, que forem eleitos em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 — Ficam desde já designados gerentes da sociedade o não sócio
Paulo Miguel da Fonseca Dias, o primeiro outorgante, e a sócia San-
dra Silva Faria.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a fa-
vor de não sócios depende do consentimento da sociedade, que terá
sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos só-
cios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, insolvência, ou cessão gratuita não autorizada;
c) 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 for 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 como

tal no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou algum dos sócios ou a
terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização terá o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão, designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem se derrogados por disposição dos sócios.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009137019

VIABYTE — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 466/050720; identificação de pessoa colectiva n.º 507325680;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/050720.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIABYTE — Tecnologias de Infor-
mação, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede na Avenida do Almirante Gago Couti-
nho, 38, rés-do-chão direito, freguesia de Alvalade, concelho de Lis-
boa.

2 — A sede social poderá ser transferida, por mera deliberação da
gerência, para qualquer outro local, no concelho de Lisboa ou em con-
celho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a representação e comércio in-
ternacional de equipamento electrónico, vídeo e informática, assis-
tência técnica, prestação de serviços e consultoria nas áreas das tec-
nologias de informação, importação e exportação de equipamento
electrónico vídeo e informática.

2 — A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diferente do referido no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas e agrupamentos europeus de interesse econó-
mico.

ARTIGO 4.º

A gerência poderá, sem dependência de deliberação dos sócios, cri-
ar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 5.º

O capital social é de seis mil euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor de dois mil euros pertencente à sócia Susa-
na Maria Morais Seixas;

b) Outra de dois mil euros pertencente ao sócio João Filipe Garcia
de Oliveira;

c) Outra de dois mil euros pertencente à sócia Maria Cândida Cu-
nha de Santos e Castro Meneses e Silva.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
2 — A gerência será ou não remunerada conforme vier a ser deli-

berado em assembleia geral.
3 — A sociedade nomeia desde já gerentes os sócios João Filipe

Garcia de Oliveira e Maria Cândida da Cunha de Santos e Castro
Meneses e Silva.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade à qual fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de cem mil euros desde que tal seja aprovado por unanimida-
de em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas que sejam arroladas, ar-
restadas penhoradas ou incluídas em massa falida ou insolvente;

2 — O preço da amortização será o que resultar do balanço a que
para esse efeito se procederá e será pago no prazo de um ano a con-
tar da respectiva deliberação.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009408764

SARMENTO & PEDROSO, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 480/050725; identificação de pessoa colectiva n.º 507427920;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 10/050725.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adoptara firma Sarmento & Pedroso, Restaura-
ção, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça do Duque de Saldanha, 1,
Atrium Saldanha, loja 19, freguesia de São Sebastião da Pedreira, ci-
dade e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades hoteleiras, designada-
mente restauração, cafetaria, pastelaria, gelataria, cervejaria, snack-
-bar e bar.

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 cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tornado 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

São seus sócios, Maria Madalena Ferreira Morais Sarmento Neto e
João António Esteves Pedroso.

Gerentes designados, em 21 de Julho de 2005, ambos os sócios.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009879260

SENADESIGN — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 481/050725; identificação de pessoa colectiva n.º 507373340;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/050725.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SENADESIGN — Artes Gráficas, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Grilo, 52, 2.º, M, fre-

guesia do Beato, cidade e concelho de Lisboa.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas; ser-
viços de artes gráficas e impressão; restauração, cafetaria, pastelaria,
snack-bar e bar; comércio e representação de artigos de vestuário,
calçado e acessórios de moda, produtos alimentares, bebidas alcoóli-
cas e não alcoólicas e equipamentos eléctricos e electrónicos. Impor-
tação e exportação dos referidos artigos, equipamentos e produtos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de quatro mil e novecentos euros titulada pela sócia Car-

mem Luzia Rosso e a restante no valor no valor nominal de cem
euros titulada pelo sócio Anderson Rosso de Sena.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme ai
for deliberado.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Gerente designada, em 11 de Julho de 2005, a sócia Carmen Luzia
Rosso.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009879252

SHENG YUN — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 448/050713; identificação de pessoa colectiva n.º 507322924;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050713.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sheng Yun — Importação e
Exportação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Chelas, 164, fregue-
sia do Beato, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação, co-
mércio de artigos para o lar, artigos de decoração, artigos de higiene
e limpeza, vestuário, calçado, acessórios de moda, cosméticos, bijuta-
ria, artigos e acessórios de telecomunicação, materiais de construção,
brinquedos, material de electricidade, têxteis, material escolar e de
escritório, baterias e pilhas, relógios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de dois mil setecentos e cinquenta euros titulada pelo
sócio Zhenzhong Zhou, e outra do valor nominal de dois mil duzen-
tos e cinquenta euros, titulada pela sócia Xu Xiucui.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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Gerente designado, em 20 de Abril de 2005, o sócio Zhou Zhen-
zhong.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440633

WMC — WISE MARKETING AND COMMUNICATION,
PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 464/050720; identificação de pessoa colectiva n.º 507391489;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/050720.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WMC — Wise Marketing and
Communication, Publicidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Freitas Gazul, 15, 1.º,
direito, freguesia de Santo Condestável, cidade e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e forma-
ção na área de marketing. Desenvolvimento, comercialização e assis-
tência de produtos inerentes à actividade de marketing, designadamen-
te, brindes, publicações, publicidade, meios publicitários e comunicação.
Produção e edição de publicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, 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.

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 são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente João
Pedro Diniz Nazaré Godinho.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

São seus sócios, LKM — Loyalty Knowledge and Marketing —
Marketing, L.da, e João Pedro Diniz Nazaré Godinho.

Gerentes designados, em 18 de Julho de 2005, o sócio João Pedro
Diniz Nazaré Godinho, Rogério Paulo Neves Alfar, residente na Rua
de Freitas Gazul, 15, 1.º, direito, Lisboa, e Pedro Miguel Vicente Go-
dinho, residente na Rua de Teófilo Lopes Constantino, 129, 3.º, B,
Sacavém, Loures.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2007606810

TÁXI JOSÉ BENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 450/050713; identificação de pessoa colectiva n.º 507389506;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/050713.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Táxi José Bento, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Jacinto Nunes, 5, 1.º,

esquerdo, freguesia de Penha de França, concelho de Lisboa.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros — táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio e o não sócio An-
tónio Manuel Mateus, casado, residente na Rua de Jacinto Nunes, 5,
2.º, direito, em Lisboa.

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.

É seu sócio José Jorge Damaso Bento.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440625

SAVE AS — IMPRESSÃO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 474/050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507394607;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050722.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Save As — Impressão Digital, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Almirante Reis,

114, 7.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, cidade e concelho
de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a impressão digital e artes gráficas.

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:
uma no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros titulada pela
sócia Maria Luís Gonçalves Neves da Rocha Henriques e a outra no
de quinhentos euros titulados pelo sócio Manuel dos Reis Fernandes.

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

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Gerente designada, em 20 de Julho de 2005, de Maria Luís Gonçal-
ves Neves da Rocha Henriques.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440838

VALORLUX — INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 458/050719; identificação de pessoa colectiva n.º 507407245;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/050719.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VALORLUX — Investimentos em
Imóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Moisés Am-
zalak, 14, 5.º, esquerdo, Telheiras, freguesia de Lumiar, cidade e con-
celho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, compra e venda de
imóveis, a revenda dos adquiridos para esse fim, gestão e administra-

ção de imóveis, reconstrução e recuperação. Consultoria na área imo-
biliária e arrendamento de imóveis.

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 vinte e cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

3 — A renumeração 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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria., em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios, Vasco Monteiro de Matos e Maria Otília Amaro
Lopes.

Gerentes designados, em 14 de Julho de 2005, ambos os sócios.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009876490

20 COMER — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 457/050719; identificação de pessoa colectiva n.º 507373316;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050719.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma 20 Comer — Restauração, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do General Morais Sar-
mento, 11, cave, esquerda, freguesia de Benfica, cidade e concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração e bebidas; restaurante, cafetaria, pastelaria, snack-bar e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros e corresponde à soma de três quotas no igual valor
nominal de dois mil euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

São seus sócios, Américo Dias Vilhena Pereira; Paula Cristina Dias
Dedeiras e António José Picão Dedeiras.

Gerentes designados, em 30 de Junho de 2005, todos os sócios.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009876482

REDE GLOBAL — GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE FRANQUIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08995/000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504856510;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04 e inscrição n.º 05; números
e data das apresentações: 12 e 13/051230.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Carlos Fernando de Oliveira Fer-
reira Raposo, por renúncia em 10 de Dezembro de 2004, e a seguinte
designação:

Designação de gerente, em 10 de Dezembro de 2004, de Carlos
Fernando da Fonseca Nunes, residente na Rua de Teresa de Jesus
Pereira, 36, 2.º, direito, Torres Vedras.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432312

SWZONE — ENGENHARIA E SERVIÇOS
EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 440/050711; identificação de pessoa colectiva n.º 507373812;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/050711.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SWZONE — Engenharia e Servi-
ços em Telecomunicações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Poeta du Bocage, 2, 3.º,
E, freguesia de Carnide, cidade e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos e equipamen-
tos eléctricos, electrónicos e informáticos; importação, exportação e
representação dos referidos produtos e equipamentos; elaboração,
desenvolvimento e implementação de sistemas e redes informáticas;
instalação e assistência técnica a equipamentos eléctricos e electróni-
cos; desenvolvimento de software, engenharia e investimentos em
telecomunicações.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual
valor nominal de cinco mil euros tituladas uma por cada um dos sócios.

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 suficiente a intervenção de um
gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios, Jorge Manuel dos Santos Brandão e Nuno Miguel
Martins Seno.

Gerente designado, em 28 de Junho de 2005, de Nuno Miguel Martins
Seno.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432053
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TIFERPAX — GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 439/050711; identificação de pessoa colectiva n.º 507273133;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050711.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TIFERPAX — Gestão e Explora-
ção de Espaços Desportivos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Salitre, 82-C, 2.º, direi-
to, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão, administração e explo-
ração de espaços e recintos desportivos; organização de eventos des-
portivos; compra e venda de material desportivo; importação de equi-
pamentos desportivos; formação e actualização permanente de agentes
desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor no-
minal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
4 — É proibido à gerência obrigar a sociedade em fianças, abona-

ções, letras de favor e actos ou contratos estranhos ao objecto social,
salvo se no interesse ou beneficio da sociedade ou entidade de que seja
sócio ou em que participe.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios; a cessão a favor
de terceiros depende do consentimento da sociedade, que terá sempre
o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas, expedidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
excepto se a lei prever o contrário.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá adquirir, fazer adquirir ou amortizar qual-
quer quota nos seguintes casos:

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

sujeita a outro procedimento judicial que não seja de mero inventário;
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, tomado por maioria simples em assembleia
geral.

2 — O preço da amortização ou da aquisição, salvo acordo das
partes em sentido diverso, será determinado pelo valor da quota afe-
rido segundo o último balanço aprovado, acrescido do valor de quais-
quer suprimentos ou de outros créditos efectuados à sociedade, dedu-
zido do valor das responsabilidades correspondentes, e será pago em
seis prestações iguais, semestrais e sucessivas, com início, a primeira,
180 dias após a deliberação.

3 — O pagamento da amortização ou da aquisição, considerar-se-á
efectuado mediante o mero depósito do montante devido e determi-
nado nos termos dos números anteriores à ordem do tribunal compe-
tente.

4 — Em caso de falecimento ou de interdição de qualquer sócio, a
sociedade continuará com um dos herdeiros do falecido, que a todos
represente ou com o legal representante do interdito.

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios Fernando Eduardo Ribeiro Marques, Nuno Filipe
Gomes Laurentino, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo e Paulo
José Frischnecht.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432037

TORKE STUNT — MARKETING ESTRATÉGICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 442/050711; identificação de pessoa colectiva n.º 507411617;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/050711.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Torke Stunt — Marketing Es-
tratégico, Unipessoal, L.da, e tem sua sede na Rua de São João da Praça,
90, 1.º, direito, freguesia da Sé, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de marketing
e publicidade. Marketing estratégico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000, e corresponde à quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

É seu sócio, André Saraiva Rabanéa.
Gerente designado, em 8 de Julho de 20050708, o referido sócio.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432088

SHOP KIDS — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 449/050713; identificação de pessoa colectiva n.º 507407458;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/050713.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Shop Kids — Comércio de Arti-
gos de Papelaria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça de Afrânio Peixoto, 7, 3.º,
direito, freguesia de São João de Deus, cidade e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representação de arti-
gos de papelaria, puericultura, vestuário e acessórios, brinquedos e
brindes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, tituladas uma por cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

São seus sócios, João Paulo Gaveta Correia e Sidalina Maria Rodri-
gues Gomes Correia.

Gerentes designados, em 11 de Julho de 2005, ambos os sócios.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432614

ORELIS — GESTÃO DE IMÓVEIS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 427/050706; identificação de pessoa colectiva n.º 507322231;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 27/050706.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ORELIS — Gestão de Imóveis,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Embaixador
Teixeira Sampaio, 10, apart. B, na freguesia dos Prazeres, em Lisboa.

2 — A gerência, administração e representação da sociedade com-
petem a um ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, inclu-
indo a revenda dos adquiridos para esse fim; promoção, avaliação,
gestão e exploração de empreendimentos imobiliários e turísticos e
de bens próprios ou alheios, móveis ou imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, inteiramente realizado, re-
presentado por uma só quota de igual valor nominal pertencente à
sócia única Silverstone Investments Internacional, L. L. C.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, administração e representação da sociedade com-
petem a um ou mais gerentes, conforme for decidido pelo sócio único.

2 — Fica desde já nomeado gerente da sociedade Fernando Figuei-
redo dos Santos, divorciado, residente na Rua do Embaixador Teixei-
ra Sampaio, 10, apart. B, em Lisboa.

3 — Os gerentes poderão não ser remunerados se tal vier a ser
decidido.

4 — A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de um
gerente ou a de um procurador dentro dos limites da respectiva pro-
curação.

ARTIGO 5.º

1 — A sócia única poderá fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições fixados em decisão por si tomada.

2 — A sócia única pode também decidir que lhe sejam exigidas
prestações suplementares até ao montante de cinquenta mil euros,
bem como decidir sobre a forma da sua restituição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico,
bem como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por lei
especial, incluindo a participação como sócia de responsabilidade ili-
mitada.

ARTIGO 8.º

A representação da sócia única em decisão que admita tal tipo de
representação poderá ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzido o
montante para a constituição ou reintegração da reserva legal, terão
a aplicação que a sócia única decidir.

Menção: transferência de sede de Lloyds TSB Bank (Gibraltar
Management) L.da, 323 Main Street Gibraltar, com anterior denomi-
nação Orelis Holdings, L.da

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010609956

RESIDÊNCIAS MONTEPIO — SERVIÇOS
DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 470/050721; identificação de pessoa colectiva n.º 507403908;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 25/050721.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Residências Montepio — Ser-
viços de Saúde, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 24 de Julho, 60,
2.º, direito, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

2 — O conselho de administração pode deliberar deslocar a sede den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como deliberar
a abertura e encerramento de centros operacionais, delegações, agências,
escritórios, ou quaisquer outras formas de representação, em Portugal ou
no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a gestão de centros residenciais
para pessoas da terceira idade, tais como residências geriátricas, resi-
dências assistidas e centros de dia, e a prestação de serviços integra-
dos de cuidados a pessoas de qualquer idade, quer em centros de carác-
ter social e sanitário quer mediante assistência domiciliária.

2 — Constitui igualmente objecto da sociedade a prestação dos
serviços indicados no n.º 1, no quadro de acordos celebrados com
entidades públicas ou privadas, de saúde ou segurança social.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá subscrever
ou adquirir participações em sociedades de responsabilidade limitada
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com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais, em consórcios ou em agrupamentos de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações acessórias,
acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, inteiramente subscrito, é de três milhões de
euros e está representado por três milhões de acções com o valor
nominal de um euro cada uma.

2 — As acções estão realizadas, em dinheiro, em 2/3 do seu valor
nominal, devendo o restante ser realizado no prazo máximo de cinco
anos, de acordo com as interpelações para pagamento que forem fei-
tas pelo conselho de administração, em função das necessidades da
sociedade.

3 — As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, e serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000 ou múltiplos de 1000 acções, os quais serão assinados por
dois administradores, podendo as assinaturas ser apostas por chancela
ou por quaisquer outros meios mecânicos ou informáticos.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital em dinheiro, os accionistas gozam do
direito de preferência na subscrição de novas acções, excepto se tal
direito for reduzido ou suprimido por deliberação da assembleia geral
tomada nos termos da lei para cada aumento específico.

ARTIGO 7.º

1 — Aos accionistas poderá ser imposta, mediante deliberação da
assembleia geral, a realização de prestações acessórias, em dinheiro, a
favor da sociedade, para financiar os investimentos desta ou para
cobertura das suas perdas, até ao montante máximo correspondente
ao valor nominal das acções de que sejam titulares à data da interpe-
lação a que se refere o n.º 3 deste artigo.

2 — As prestações acessórias serão gratuitas e só poderão ser re-
embolsadas mediante deliberação da assembleia geral nesse sentido,
desde que a situação líquida da sociedade não fique inferior à soma do
capital e da reserva legal e o respectivo sócio já tenha realizado a sua
quota.

3 — Competirá ao conselho de administração interpelar os accio-
nistas para procederem ao pagamento das prestações acessórias a que
fiquem obrigados nos termos dos números anteriores, devendo
conceder-lhes um prazo não inferior a 30 dias para o fazerem.

4 — As prestações acessórias ficam sujeitas ao disposto na lei re-
lativamente às prestações suplementares previstas para as sociedades
por quotas, na medida do que não seja específico do regime destas
sociedades.

5 — Em caso de não realização de prestações acessórias dentro
do prazo concedido ao abrigo do disposto no n.º 3 supra, o accionis-
ta faltoso fica sujeito ao pagamento de juros de mora pelas quantias
em falta, à taxa legal supletiva aplicável aos créditos de que sejam
titulares empresas comerciais.

ARTIGO 8.º

O disposto no artigo anterior não prejudica a possibilidade de os
accionistas livremente fazerem suprimentos à sociedade, ficando as
quantias entregues a esse título sujeitas ao disposto nos artigos 243.º
a 245.º do Código da Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 — A alienação de acções da sociedade a quem não seja accionis-
ta, bem como a constituição de ónus ou encargos sobre as mesmas,
carecem do prévio consentimento da sociedade, que é da competên-
cia do conselho de administração.

2 — A deliberação do conselho de administração a que se refere o
número anterior deverá ser tomada nos 30 dias seguintes à recepção
do respectivo pedido de consentimento.

3 — Se o consentimento da sociedade for negado, esta deverá ofe-
recer aos outros accionistas a aquisição das acções supra-referidas, nas
condições de preço e de pagamento da transacção para a qual foi
solicitado o consentimento, devendo os accionistas interessados co-
municar ao conselho de administração a sua vontade de adquirir as
acções, no prazo de 10 dias após estas lhes terem sido oferecidas.

4 — No caso de nenhum dos accionistas estar interessado em ad-
quirir as acções, a sociedade poderá oferecer a sua aquisição a um
terceiro, nas mesmas condições de preço e de pagamento.

5 — Se a deliberação do conselho não for tomada no prazo men-
cionado no n.º 2 deste artigo ou, tendo o consentimento da sociedade
sido negado, se as acções não forem adquiridas pelos outros accionis-
tas ou por um terceiro nos 90 dias seguintes à data em que o accionis-
ta transmitente houver pedido o consentimento da sociedade, a trans-
missão das acções para as quais fora solicitado o consentimento da
sociedade poderá então ser livremente realizada, nas condições inici-
almente comunicadas ao conselho.

6 — A transmissão de direitos de subscrição de novas acções a emitir
em caso de aumento do capital fica igualmente sujeita às restrições
previstas nos números anteriores.

7 — O disposto nos números anteriores não se aplica às transmis-
sões de acções ou direitos a favor de sociedade em que o transmitente
detenha, directa ou indirectamente, uma participação superior a 50 %
do respectivo capital social, ou que no capital deste detenha uma
participação superior a essa percentagem.

8 — A sociedade não reconhecerá, para nenhum efeito, as trans-
missões feitas com infracção ao disposto no presente artigo.

9 — Com vista a assegurar a oponibilidade face a terceiros do dis-
posto no presente artigo, compete à sociedade providenciar a sua
transcrição nos títulos representativos das acções ou, no caso de ac-
ções escriturais, nas respectivas contas de custódia.

ARTIGO 10.º

Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá emitir qual-
quer tipo de obrigações para as quais esteja legalmente habilitada.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações próprias
nos termos e limites da lei.

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar, pela maioria exigida para
a alteração do contrato de sociedade e no prazo de um ano a contar
da ocorrência do facto que a fundamente, a amortização compulsiva
de quaisquer acções, sem o consentimento do respectivo titular, sem-
pre que as mesmas sejam dadas em penhor, sem autorização prévia da
sociedade, arrestadas, penhoradas ou, por qualquer outra forma, sujei-
tas a arrematação ou venda judicial.

2 — Compete à assembleia geral que deliberar a amortização defi-
nir as condições necessárias para que a mesma seja efectuada, e desig-
nadamente fixar a respectiva contrapartida.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 13.º

1 — São órgãos sociais:
a) A universalidade dos accionistas;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 — Não obstante o disposto no número anterior, no presente

contrato de sociedade as referências aos órgãos sociais entender-se-
-ão como abrangendo apenas o conselho de administração, o fiscal
único e o secretário da sociedade e, sempre que indicado, também a
mesa da assembleia geral.

3 — As disposições do presente contrato relativas às deliberações
tomadas pelos accionistas em assembleia geral não deverão ser en-
tendidas como impedindo os accionistas de recorrer a quaisquer ou-
tras formas de deliberação admitidas por lei, salvo quando a sua inter-
pretação impuser solução diversa.

ARTIGO 14.º

1 — Quando a lei ou o contrato de sociedade não prevejam um
número fixo de membros de um órgão social, considerar-se-á que esse
número é igual ao número de membros que forem eleitos, em cada
caso, para esse órgão.

2 — O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade
de, no decurso do mandato, mediante nova deliberação da assembleia
geral, ser alterado o número de membros de um órgão social, dentro
dos limites máximo e mínimo previstos no contrato de sociedade.

3 — Os mandatos dos membros dos órgãos sociais, incluindo os
membros da mesa da assembleia geral, terão a duração de quatro anos,
e poderão eles ser reeleitos, por uma ou mais vezes.

4 — Salvo quando haja lugar à designação de um só membro, as
eleições de cada órgão social são efectuadas por listas, incidindo o
voto exclusivamente sobre estas.
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5 — As listas, com indicação dos accionistas proponentes, devem
ser apresentadas na sede social, até 30 dias antes da data fixada para
a reunião da assembleia geral em cuja ordem do dia esteja incluída a
eleição de membros dos órgãos sociais, por comunicação dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, acompanhada dos elementos
mencionados na alínea d) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das So-
ciedades Comerciais, sem prejuízo da substituição de membros em caso
de morte ou impedimento, a qual deve ser imediatamente comunica-
da, com os necessários elementos de informação.

6 — No caso de eleição para preenchimento de uma vaga ocorrida
a meio de um período de mandato, o mandato dos membros assim
eleitos cessa com o termo do mandato dos demais membros do órgão
social em causa.

ARTIGO 15.º

As remunerações dos membros dos órgãos sociais, bem como os
eventuais complementos, serão fixados em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 16.º

1 — A assembleia geral regularmente constituída representa a uni-
versalidade dos accionistas, conferindo a titularidade de cada acção,
um voto.

2 — Têm direito de voto os accionistas cujas acções preencham,
desde o oitavo dia anterior à data marcada para uma determinada
assembleia geral até à data da sua realização, os seguintes requisitos:

a) Tratando-se de acções tituladas nominativas, as acções estejam
averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade;

b) Tratando-se de acções tituladas ao portador não registadas, es-
tejam depositadas.

3 — Poderão ainda assistir às reuniões da assembleia geral o repre-
sentante comum dos obrigacionistas, caso existam, e as demais pes-
soas cuja presença seja autorizada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 17.º

1 — Os accionistas poderão fazer-se representar em assembleia geral
por qualquer pessoa devidamente acreditada para o efeito.

2 — Os accionistas deverão comunicar ao presidente da mesa da
assembleia geral, por carta recebida com, pelo menos, oito dias de
antecedência relativamente à data marcada para a reunião, a identidade
de quem os representa.

ARTIGO 18.º

1 — O presidente da mesa da assembleia geral e o respectivo secre-
tário serão eleitos em assembleia geral, podendo não ser accionistas.

2 — Na falta ou não comparência do presidente da mesa eleito nos
termos do número anterior, presidirá à mesa da assembleia geral o
accionista ou o representante do accionista que, de entre os accionis-
tas presentes ou devidamente representados, for titular da maior per-
centagem do capital social. Em caso de igualdade, atender-se-á suces-
sivamente à maior antiguidade como accionista e à idade.

ARTIGO 19.º

1 — Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá delibe-
rar quando nela estejam presentes ou representados accionistas que,
no seu conjunto, detenham mais de metade dos votos corresponden-
tes à totalidade do capital social.

2 — Em segunda convocação, a assembleia geral poderá deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados.

ARTIGO 20.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social nela
representado, salvo se a lei ou o contrato de sociedade exigirem
maiorias superiores.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 21.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um número ímpar de membros, com
mínimo de três e um máximo de nove, eleitos em assembleia geral.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os seus membros o seu presidente e vice-presidente.

3 — A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucionada no
montante e por alguma das formas permitidas por lei, podendo a caução
ser substituída por um contrato de seguro, cujos encargos poderão ser su-
portados pela própria sociedade, mas apenas na medida em que a indem-
nização exceda o quantitativo mínimo legalmente fixado. Esta caução po-
derá ser dispensada ou alterada por deliberação da assembleia geral que
proceder à eleição.

ARTIGO 22.º

1 — Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão da sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre qualquer
assunto relativo à administração desta.

2 — O conselho de administração poderá delegar alguns dos seus
poderes num administradores-delegados, devendo a respectiva delibe-
ração fixar os limites da delegação de poderes.

3 — A definição do âmbito da delegação de poderes a conferir ao
administrador-delegado, bem como a modificação ou revogação da
mesma, deverá ser feita por deliberação do conselho, tomada por
unanimidade ou por maioria dos votos de quatro, cinco ou seis mem-
bros, consoante o número de membros do conselho de administração
seja, respectivamente, de três, cinco, sete ou nove.

ARTIGO 23.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu presidente ou por dois vogais, por escrito, com uma an-
tecedência mínima de três dias úteis relativamente à data das reuni-
ões, que terão lugar quando o interesse social o exigir e, no mínimo,
dez vezes por ano.

2 — A convocatória de uma reunião do conselho de administração
deve mencionar os assuntos a tratar nessa reunião, salvo se a reunião
tiver lugar por motivo de urgência.

3 — As convocatórias deverão ser comunicadas aos administradores
através de correio expresso com comprovativo de recepção ou por fax.

4 — O conselho de administração só pode validamente deliberar se
estiver presente ou representada a maioria do número estatutário dos
seus membros, podendo qualquer administrador impedido de compa-
recer à reunião votar por correspondência ou fazer-se representar por
outro administrador.

5 — Os votos por correspondência são exercidos e os poderes de
representação são emitidos ou conferidos por carta ou qualquer outro
meio de comunicação escrita dirigida ao presidente.

6 — As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos que votem por correspondência.

7 — A sociedade obriga-se perante terceiros, mediante a assinatura:
a) De dois administradores;
b) Do administrador-delegado, dentro dos limites da respectiva

delegação de poderes;
c) De um ou mais procuradores, nos termos e dentro dos limites

das procurações que lhes hajam sido conferidas.

CAPÍTULO VI

Fiscal único

ARTIGO 24.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um su-
plente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos em assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Secretário da sociedade

ARTIGO 25.º

1 — O conselho de administração poderá deliberar designar um
secretário da sociedade, bem como o respectivo suplente.

2 — O secretário da sociedade e o seu suplente serão designados
pelo período coincidente com o mandato do conselho de administra-
ção, podendo ser-lhes atribuídas as competências previstas na lei.

CAPÍTULO VIII

Exercício social e distribuição de resultados

ARTIGO 26.º

O exercício social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 27.º

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, terão a
aplicação que a assembleia geral deliberar.

2 — No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre lucros, nos termos e com os limites previstos na
lei.

CAPÍTULO IX

Dissolução e liquidação

ARTIGO 28.º

A sociedade dissolve-se, além dos casos e nos termos da lei, por
deliberação da assembleia geral tomada por maioria de dois terços dos
votos correspondentes do capital social.

ARTIGO 29.º

A liquidação do património da sociedade em consequência da sua
dissolução será feita extra judicialmente e competirá aos liquidatários
que serão os administradores em exercício, salvo se a assembleia geral
deliberar de outro modo.

Designação dos órgãos sociais, em 13 de Julho de 2005.
Período: quadriénio 2005-2008
Conselho de administração: presidente — José Almeida Serra, resi-

dente na Rua Áurea, 219 a 241, Lisboa; vice-presidente — José Antó-
nio Trasancos Sanchez, residente em Calle Costa Brava, 30-A, Madrid,
Espanha; vogais — José de Melo Torres Campo, residente na Avenida
de Elias Garcia, 164, 7.º, esquerdo, Lisboa; Rui Augusto da Silva Neves,
residente na Rua de Viana da Mota, 58, Lisboa; e José Manuel Rodri-
guez Garcia, residente em Calle Joaquín Costa, 15, Madrid, Espanha;
fiscal único: efectivo — Gabriel José dos Santos Fernandes, residente
na Avenida de Júlio Dinis, 10, 5.º, C, Lisboa (revisor oficial de contas);
suplente — António José Alves da Silva, residente na Avenida de Afon-
so III, 133, 1.º, esquerdo, Lisboa (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2008393267

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CONSESCON — SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 397/050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507414241;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/050722.

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

1) Diogo Maria Champalimaud Lino, natural da freguesia dos Pra-
zeres, concelho de Lisboa, casado com Marta Maria Alves do Rio
Ahrens Teixeira Lino, no regime de separação de bens, residente na
Rua das Amoreiras, 72-D, 10.º, direito, em Lisboa, número de identi-
ficação fiscal 199085129.

2) Maria Cristina Champalimaud Lino da Cruz Caldeira, natural da
freguesia de Prazeres, concelho de Lisboa, casada com João Francisco
de Freitas da Cruz Caldeira no regime da separação de bens, residente
na Rua das Amoreiras, 72-D, 4.º, em Lisboa, número de identificação
fiscal 189167084.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado, que constitui parte integrante do
contrato de constituição de sociedade por quotas CONSESCON —
Sociedade de Desenvolvimentos Imobiliários, L.da, titulado por es-
critura lavrada em 14 de Julho de 2005.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de CONSESCON — Sociedade de De-
senvolvimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede na Avenida do Conselheiro Fernando de
Sousa, 19, 17.º, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 — A sede social poderá ser transferida, por mera deliberação da
gerência, para qualquer outro local, no concelho de Lisboa ou em
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a promoção e desenvolvimento
de empreendimentos imobiliários e urbanísticos, gestão e administra-
ção de prédios urbanos e rústicos, próprios e alheios, compra, trans-
formação e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para esse
fim.

2 — A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diferente do referido no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas e agrupamentos europeus de interesse econó-
mico.

ARTIGO 4.º

A gerência poderá, sem dependência de deliberação dos sócios, cri-
ar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de
representação.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e é representada por duas quotas, uma com o
valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencen-
te a Diogo Maria Champalimaud Lino, e outra com o valor nominal
de duzentos e cinquenta euros pertencente a Maria Cristina Champa-
limaud Lino da Cruz Caldeira.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas, sem o consentimento
dos seus titulares, quando se verifique alguma das seguintes situações:

a) As mesmas forem arrestadas, penhoradas ou sujeitas a qualquer
providência judicial donde possa resultar ou tenha resultado a aliena-
ção coerciva das mesmas;

b) Falência do sócio;
c) Incumprimento da obrigação de preferência constante do arti-

go 8.º dos presentes estatutos;
d) Falecimento do sócio, na situação prevista no artigo 7.º;
e) Exclusão do sócio.
2 — A contrapartida da amortização será o valor da quota de acordo

com o último balanço aprovado em assembleia geral e o respectivo
pagamento será feito em duas prestações a efectuar dentro de seis
meses e um ano respectivamente, após a fixação definitiva da con-
trapartida, salvo disposição legal em contrário imperativa.

3 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal.

ARTIGO 7.º

1 — Em caso de falecimento de sócio as quotas de que o mesmo
seja titular não se transmitem a favor dos sucessores que não sejam
herdeiros legitimários.

2 — Nesse caso, a sociedade deverá proceder à respectiva amorti-
zação, adquiri-la ou faze-la adquirir por outro sócio, aplicando-se, com
as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo anterior.

ARTIGO 8.º

1 — A transmissão de quotas a título oneroso ou gratuito fica de-
pendente do consentimento da sociedade, ainda que se trate de trans-
missão a cônjuge, ascendente, descendente ou a sócio.

2 — Na transmissão de quotas a título oneroso consentida pela
sociedade terão os restantes sócios direito de preferência na propor-
ção das quotas de que os mesmos forem titulares à data da transmis-
são, podendo os sócios preferentes estender a preferência no caso de
algum(uns) dos sócios não exercer(em) o seu direito de preferência.

3 — O sócio cedente deverá comunicar aos restantes sócios, medi-
ante carta registada com aviso de recepção, os termos essenciais do
negócio, nomeadamente, a identificação do adquirente, o preço, con-
dições de pagamento e o valor nominal da(s) quota(s) a transmitir.

4 — Os sócios poderão exercer o direito de preferência através do
envio de declaração ao sócio cedente, por carta registada com aviso
de recepção, expedida no prazo de 15 dias contado da recepção da
comunicação prevista no número anterior.
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5 — Caso algum(uns) do(s) sócio(s) não exerça o direito de prefe-
rência, o sócio cedente informará do facto os restantes sócios que
tiverem exercido o direito de preferência, através de carta registada
com aviso de recepção, podendo estes exercer o direito de preferên-
cia nos termos previstos no número anterior.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por sócio gerente, por
carta registada com aviso de recepção expedida com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo nos casos em que a lei exija o cumprimento
doutras formalidades.

2 — A assembleia geral poderá reunir-se sem convocação prévia,
desde que os sócios estejam todos presentes e todos manifestem a
vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado
assunto.

CAPÍTULO IV

Gerência

ARTIGO 10.º

A administração e a representação da sociedade competirá a um ou
mais gerentes eleitos em assembleia geral, vinculando-se a sociedade
pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 11.º

Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for deliberado
pela assembleia geral, a quem compete fixar as remunerações.

CAPÍTULO V

Aplicação de resultados

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício que sejam legalmen-
te distribuíveis serão distribuídos em conformidade com deliberação
da assembleia geral, aprovada por maioria simples, podendo tal deli-
beração excluir a sua distribuição aos sócios.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 13.º

1 — A gerência fica desde já autorizada, independentemente do
registo definitivo da constituição da sociedade, a efectuar o levanta-
mento do montante correspondente ao capital social depositado nos
termos da lei, destinando-o ao pagamento das despesas de constitui-
ção da sociedade e da aquisição dos bens móveis e imóveis necessários
ao início e desenvolvimento da sua actividade social.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por ela
assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que, em nome
da sociedade, sejam celebrados pelos gerentes a partir da data da sua cons-
tituição e antes de efectuado o registo definitivo na Conservatória de
Registo Comercial respectiva ficando para o efeito, conferida a necessá-
ria autorização.

ARTIGO 14.º

Fica desde já designado como gerente, sem qualquer remuneração,
Diogo Maria Champalimaud Lino.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009408772

MAC PUAR INTERNACIONAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 113/040304; identificação de pessoa colectiva n.º 504615610;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 20/050722.

Certifico que foi registada a alteração do contrato por transforma-
ção em sociedade unipessoal, da sociedade em epígrafe, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Mac Puar Internacional, SGPS,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Artilharia 1, 104, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 — A gerência da sociedade está autorizada a deslocar a sede so-
cial para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

3 — — A gerência da sociedade está autorizada a criar, transferir
ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação da sociedade, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações sociais
de outras sociedades forma indirecta de exercício de actividades eco-
nómicas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, por deliberação da gerência, participar em agru-
pamentos complementares de empresas e em agrupamentos europeus
de interesse económico e, bem assim, subscrever ou adquirir acções
ou quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja
o respectivo objecto, ainda que sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de nove mil
trezentos e setenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos, encon-
trando-se representado por uma quota, de igual valor nominal, de que
é titular a sócia única Mac Puar Corporacion, SL.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade é confiada a um ou mais gerentes,
conforme for decidido pela sócia única.

2 — O mandato dos gerentes tem a duração máxima de três anos.
3 — A gerência terá os mais amplos poderes de gestão dos negócios

sociais e representará a sociedade perante quaisquer autoridades admi-
nistrativas ou judiciais.

4 — A sócia única deliberará sobre a remuneração dos gerentes.

ARTIGO 7.º

1 — À gerência são conferidos os mais amplos poderes de gestão
dos negócios sociais, cabendo-lhe designadamente:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social, com
respeito pelas deliberações dos sócios;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções, confessá-las, desistir, transigir e
comprometer-se com árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar quaisquer bens
ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo a aquisição, alienação, one-
ração e locação de estabelecimento;

d) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades e a sua
alienação ou oneração.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, dentro dos limites da lei e destes estatutos,
nomear mandatários para praticar actos específicos ou categorias
específicas de actos.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um gerente e de um mandatário, dentro dos

limites do respectivo mandato;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos limites dos

respectivos mandatos.
ARTIGO 10.º

Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade em actos
ou contratos estranhos ao objecto social ou exercer, sem consentimento
da sócia única, por conta própria ou alheia, actividade concorrente com
a da sociedade.

ARTIGO 11.º

A sócia única nomeará um revisor oficial de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas efectivo e um revisor oficial de contas
ou sociedade de revisores oficiais de contas suplente.
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ARTIGO 12.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 13.º

1 — A sócia única deliberará sobre a distribuição dos lucros do
exercício sem estar sujeita a qualquer limite mínimo obrigatório.

2 — A sócia única poderá deliberar que, no decurso do exercício,
sejam feitos adiantamentos sobre os lucros, nos termos da Lei.

ARTIGO 14.º

A sociedade pode celebrar quaisquer negócios jurídicos com a sócia
única, que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 15.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na Lei.
2 — A sócia única designará um liquidatário e determinará a forma

de liquidação.
ARTIGO 16.º

Os preceitos dispositivos da Lei poderão ser derrogados por delibe-
ração dos sócios.

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002569401

CAMPOLIDE PARQUE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09762/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505266725;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 32/050629.

Certifico que foi registada a alteração do contrato por transforma-
ção em sociedade anónima, da sociedade em epígrafe, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Campolide Parque Imobiliária, S. A.,
2 — A sede da sociedade é em Lisboa na Avenida do Engenheiro Duarte

Pacheco, torre 2, 17.º, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.
3 — Por deliberação o conselho de administração, sem dependên-

cia da deliberação dos accionistas ou do consentimento do fiscal úni-
co, pode a sede social ser transferida para qualquer outro focal do
mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção de edifícios para
venda, aquisição de prédios e revenda dos adquiridos para esse fim,
construção civil e obras públicas, promoção de empreendimentos imo-
biliários e urbanizações.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social, que se encontra integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, é de cinquenta mil euros, dividido e representado por
dez mil acções do valor nominal de cinco euros cada uma.

ARTIGO 4.º

O conselho de administração, por deliberação unânime dos seus
membros, pode aumentar o capital social, uma ou mais vezes, até
cinco milhões de euros, por entradas em dinheiro, mediante simples
deliberação em que fixará as condições de subscrição desse aumento.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, podendo haver títulos de 1, 5, 10, 100 e 1000 acções,

todos devidamente numerados e assinados por dois administradores,
sendo válidas as assinaturas por chancela.

2 — As despesas inerentes à conversão de acções são a cargo dos
accionistas que a pretenderem.

3 — São admitidas acções escriturais, por emissão ou conversão,
aplicando-se aos respectivos processamentos e custos o disposto na
lei.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias nos casos admitidos
por Lei e poderá fazer com elas as operações que entenda convenien-
tes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer modalidade de obrigações e
outros títulos financeiros, nos termos que vierem a ser aprovados em
assembleia geral, podendo o conselho de administração deliberar, dentro
dos limites previstos na Lei, a aquisição destas obrigações ou títulos
da própria sociedade e fazer com os mesmos as operações que enten-
der convenientes.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que possuírem um mínimo de cem acções em seu nome
registadas no livro respectivo ou depositadas no cofre da sociedade
ou em instituição de crédito, com a antecedência de, pelo menos, cinco
dias em relação à data fixada para a respectiva reunião.

2 — A cada cem acções corresponde um voto.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia funciona validamente em primeira convocação
desde que nela esteja presente ou representada mais de metade do
capital social.

2 — As deliberações relativas ao aumento ou redução do capital
social, e outras alterações ao contrato de sociedade e à fusão, cisão,
transformação ou dissolução da sociedade, só serão válidas quando
tomadas por maioria que represente, pelo menos, dois terços do ca-
pital social.

ARTIGO 10.º

1 — A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e um
secretário, que podem não ser accionistas, eleitos pelo período de um
ano, podendo ser reeleitos.

2 — As vagas que ocorrerem na mesa da assembleia geral serão
preenchidas por nova eleição para o mandato em curso.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 11.º

1 — A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, composto por três membros, eleitos pela assembleia geral,
que, desde logo, designa o presidente.

2 — Os membros do conselho de administração são eleitos por
períodos de um ano, sendo permitida a reeleição por uma ou mais
vezes, e, terminado o período para que foram eleitos, manter-se-ão
em exercício até que nova eleição se realize.

3 — Os membros do conselho de administração podem ser ou não
accionistas e são dispensados de caução, salvo se o contrário for delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração reúne por convocação do presi-
dente, nos termos da lei, sendo as suas deliberações tomadas por maioria
dos votos dos administradores presentes ou representados, com o di-
reito de, em caso de empate, o presidente usar do voto de qualidade.

2 — Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

3 — O conselho de administração poderá delegar ,num dos seus
membros a gestão corrente da sociedade, ficando esta vinculada pelos
negócios por ele celebrados dentro dos limites da delegação.

ARTIGO 13.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
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b) Pela assinatura de um administrador e um mandatário, nos ter-
mos do mandato a este conferido;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos res-
pectivos instrumentos de mandato;

d) No caso de existir um ou mais administradores delegados pela
assinatura destes no âmbito da delegação recebida;

e) No caso de ser nomeada uma comissão executiva pela assinatura
de dois membros desta.

2 — Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios da sociedade obrigar esta em actos e contratos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 14.º

1 — No caso de morte ou impedimento de algum dos membros do
conselho de administração será a respectiva vaga preenchida por de-
liberação do conselho de administração.

2 — O administrador designado nos termos deste artigo apenas
exercerá funções até à primeira reunião da assembleia geral seguinte,
a qual preencherá definitivamente a vaga para o mandato em curso.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 15.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal único,
eleito pela assembleia geral pelo período de um ano, que terá de ser
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

2 — A assembleia geral elegerá, a par do fiscal único, um fiscal
único suplente, que terá também de ser revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 16.º

O ano social coincide com o ano civil, pelo que cada balanço será
encerrado com referência a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 17.º

1 — Os lucros do exercício apurados anualmente, terão a aplica-
ção que a assembleia geral, livremente e sem qualquer limitação, de-
terminar, deduzidas as verbas que por lei tenham de destinar-se à
constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 — O conselho de administração pode, nos termos da lei, proce-
der à atribuição de adiantamentos sobre lucros, no decurso do exercí-
cio.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

1 — O exercício dos cargos sociais não será remunerado, salvo se
o contrário for deliberado em assembleia geral, podendo a fixação das
remunerações ser delegada numa comissão constituída pelo presiden-
te da mesa e por dois accionistas designados para o efeito.

2 — Os membros eleitos para os órgãos sociais permanecerão em
exercício das suas funções até serem eleitos aqueles que os devam
substituir.

ARTIGO 19.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação da assembleia geral, na medida
em que a lei o permita.

Ficam desde já designados, para o ano em curso, os seguintes ór-
gãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente — João Pedro Rosas de Car-
valho Guimãres, solteiro, maior, com domicílio na Avenida de Co-
lumbano Bordalo Pinheiro, 101, 4.º, esquerdo, Lisboa; secretário —
Maria João Antunes dos Santos Baptista, casada, com domicílio na
Rua de Santarém, 232, Rebelva, Carcavelos, Cascais.

Conselho de administração: presidente — Bernardo Maria Igrejas
Horta e Costa; vogais — Maria Margarida da Fonseca Barreto; Filipa
Alexandra Morais de Fonseca Santos Vagos Lourenço.

Fiscal único: efectivo — Deloitte & Associados, SROC, S. A., ins-
crita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sob o n.º 43, com

sede no Edifício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º,
Lisboa, representada por Paulo Jorge Gil Galvão André, casado, com
domicílio profissional na morada acima indicada, inscrito na Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 979; suplente — Carlos
Manuel Pereira Freire, casado, com domicílio profissional no Edifí-
cio Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, ins-
crito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 548.

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

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010750853

MEDIURBA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 823/021129; identificação de pessoa colectiva n.º 502234571;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 26 e 27/050714.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 26/050714.
Cessação de funções da gerente Cristina Sofia Bentes dos Santos,

por ter renunciado em 7 de Março de 2005.
Apresentação n.º 27/050714.
Nomeação de gerente Hugo Miguel Gomes Elias, divorciado, Rua

de Francisco de Andrade, 17, rés-do-chão, direito, Almada, por deli-
beração de 7 de Março de 2005.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779304

MONTEIRO PEREIRA & COSTA ALVES — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 218/050510; identificação de pessoa colectiva n.º 507264339;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 17/050510.

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

1) Luís Fernando de Sousa Lopes Monteiro Pereira, solteiro, mai-
or, natural de Lisboa, freguesia da Lapa, residente na Rua do Tenente
Valadim, 6, apartamento 35, em Lisboa.

Intervém na qualidade de único sócio e gerente, com os necessários
poderes para o acto, em representação da sociedade comercial por quo-
tas, denominada Luís Monteiro Pereira — Consultoria de Gestão,
Unipessoal, L.da, número de identificação fiscal 507264371, com sede
na Rua do Tenente Valadim, 6, apartamento 35, freguesia de Alcântara,
concelho de Lisboa, com o capitais social de dez mil euros, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 15023.

2) César Augusto da Costa Alves, número de identificação fiscal
208629971, solteiro, maior, natural: da freguesia de Lavradio, con-
celho do Barreiro, residente na Avenida de Miguel Torga, 14, 8.º, D,
em Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 — A firma é constituída pela denominação Monteiro Pereira &
Costa Alves — Sociedade Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Valadim, 6,
apartamento 35, freguesia de Alcântara, em Lisboa.

3 — A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do con-
selho de administração, a quem competirá, também, deliberar sobre a
criação em território nacional ou no estrangeiro, de escritórios, dele-
gações ou quaisquer outras formas de representação social onde e, pelo
tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária, compra
e venda de imóveis e venda dos adquiridos para esse fim. Gestão de
imóveis.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
cinco mil euros cada, pertencentes um a cada um dos sócios Luís
Monteiro Pereira — Consultoria de Gestão, Unipessoal, L.da, e César
Augusto da Costa Alves.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos gerentes, sócios
ou não sócios, que forem eleitos em assembleia geral.

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

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

4 — Ficam desde já designada gerente da sociedade o senhor Luís
Monteiro Pereira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a fa-
vor de não sócios depende do consentimento da sociedade, que terá
sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos só-
cios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo insolvência, ou cessão gratuita não autorizada;
c) 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 for 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 como

tal no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou algum dos sócios ou a
terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ore disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização terá o valor que resultar do ultimo 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

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

ARTIGO 9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por disposição dos sócios.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010340728

MARIA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 398/050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507220064;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 22/050722.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria
João dos Santos Inácio, número de identificação fiscal 197861423,
natural da freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa, solteira
maior, residente na Estrada do Paço do Lumiar, A-3, 2.º, esquerdo,
em Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 9045775 de 5 de

Julho de 2001, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, e se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Maria Santos, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Leão, 12 e 12-A,

loja A-2, A-3, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em salão de cabeleireiro e comer-
cialização de produtos e acessórios relacionados com a referida acti-
vidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar 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.

Disposição transitória

Fica desde já nomeada gerente a não sócia, Maria de Lurdes Reis
Santos, casada, residente no Largo do Leão, 12-A, em Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781538

COMPANHIA DOS DESPORTOS — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03584/940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503222240;
inscrição n.º 6, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 500 000$ para
5000 euros com alteração do contrato para sociedade unipessoal ten-
do ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Companhia dos Desportos — Co-
mércio e Representações, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Marta, 68, rés-
-do-chão, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria, representa-
ção, importação e exportação de artigos de desporto e Iazer. Presta-
ção de serviços e promoções publicitárias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único Eduardo Augusto do Carmo Guerra.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade ficam a cargo dos
gerentes designados pelo sócio único.
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2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — É gerente o sócio único, Eduardo Augusto do Carmo Guerra,
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 o da
sociedade.

Mais certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 36/050719.
Cessação de funções do gerente Jorge Henrique Vidigal Amaro de

Lacerda, por ter renunciado em 19 de Julho de 2005.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780000

PALACE, PUBLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 361/020611; identificação de pessoa colectiva n.º 506038459;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/050714.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 1 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779290

MEZZACUCA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 269/040429; identificação de pessoa colectiva n.º 506932192;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/050714.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 16 de Março de 2005.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010773845

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA REBOCHO MACHADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 934/050131; identificação de pessoa colectiva n.º 507222962;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/050720.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 39/050720.
Deslocação da sede para a Rua de Pedro Escobar, 10, freguesia de

Santa Maria de Belém, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010615840

M. J. R. — MODA E DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 952/050202; identificação de pessoa colectiva n.º 507114990;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 9 e 10/050720.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 09/050720.
Cessação de funções da gerente Maria João da Silva Rodrigues, por

ter renunciado em 16 de Julho de 2005.
Apresentação n.º 10/050720.
Nomeação da gerente Marta Rodrigues Pinheiro, solteira, maior,

Rua do Professor Salazar de Sousa, 12, 1.º, C, Lisboa, por deliberação
de 16 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780558

COLUMBIA TRISTAR — COMÉRCIO DE VÍDEO E DVD,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 922/031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506711625;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/050720.

Certifico que o texto seguinte é transcrição da inscrição acima
referida:

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade é uma sociedade comercial unipessoal por quotas e a
sua firma é constituída pela denominação Sony Pictures — Comércio
de Vídeos e DVD, Unipessoal, L.da

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780787

CARLOS FILIPE, DESIGN — DECORAÇÕES E ARTES
PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 888/031212; identificação de pessoa colectiva n.º 504435604;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 50/050720.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 5000 euros para
25 000 euros e designação de gerente, tendos os artigos 2.º e 4.º ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Calçada do Combro, 2, fre-
guesia de Santa Catarina.

ARTIGO 4.º

O capital social de vinte e cinco mil euros, está integralmente re-
alizado, em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma de valor nominal de doze mil e quinhentos euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Joaquim Carlos Martins Filipe e João Ma-
nuel Carvalho de Vasconcelos.

Gerente designado em 13 de Junho de 2005: João Manuel Carva-
lho de Vasconcelos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780540

MARCUS CAVALCANTI, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00733/910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502544511;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 48/050720.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 48/050720.
Deslocação da sede para a Rua de Castilho, 39-A, 12.º, B, freguesia

de São Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780957

CODEMI IMÓVEIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00865/890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502221968;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 57/050720.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 57/050720.
Deslocação da sede para a Rua de Castilho, 39-A, 12.º, B, freguesia

de São Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009137574

CUNHA & BRANCO — DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08572/991115; identificação de pessoa colectiva n.º 503658987;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 44/050720.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 44/050720.
Nomeação dos órgãos sociais por deliberação de 17 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Presidente — Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos; vogais —

José Luís Clemente Quinta e João Miguel de Freitas Ferreira Queima-
do.

Fiscal único — PricewaterhouseCoopers & Associados — Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, L.da; suplente — José Manuel
Henriques Bernardo, ROC.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010342763

QUALITY CONCEPT — CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07463/980910; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
35/050720.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 1 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009877152

PLACRESA — COMÉRCIO DE PRODUÇÕES
EDITORIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06119/970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503870633;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 54, 55 e 56/050720.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 54/050720.
Cessação de funções do administrador Juan Marieges Soler, por ter

renunciado em 12 de Julho de 2005.
Apresentações n.os 55 e 56/050720.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por deli-

beração de 12 de Julho de 2005, para o quadriénio em curso (2002-
-2005).

Administrador-delegado — Javier Perez Canto, Avenida Diagonal,
662-664, Barcelona, Espanha.

Menção: Carlos Olive de Ross passou a exercer também as funções
de administrador-delegado.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009606990

CHELAS A SECO, LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09457/000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505052172;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/050714.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 2.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em lavandaria, tinturaria, limpeza
a seco, recolha e entrega de roupa, comercialização de produtos de
limpeza e outros ligados à actividade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004791950

CETOI — CENTRO ORGANIZAÇÃO
E PROCESSAMENTOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 169/771001; identificação de pessoa colectiva
n.º 500636885; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 39/050717.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 39/050714.
Deslocação da sede para a Rua de Bernardim Ribeiro, 79, freguesia

de Coração de Jesus.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009917545

CECÍLIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 035/800520; identificação de pessoa colectiva n.º 501050671;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 47 e 48/050714.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 47/050714.
Cessação de funções das gerentes Clotilde Gonçalves Luís e Ana

Leonor Luís Leal da Silva, por terem renunciado em 21 de Junho de
2005.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 6.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade incumbe às sócias Edite do Carmo
Henriques Antunes Conde e Ana Lúcia Henriques Conde, já designa-
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das gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779355

MEDIGERIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00641/890707; identificação de pessoa colectiva n.º 502187174;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 25/050715.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 25/050715.
Cessação de funções do gerente Joaquim António Direitinho Capu-

cho, por ter renunciado em 1 de Março de 2005.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779223

PLURIBUS — COMÉRCIO E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1408/900208; identificação de pessoa colectiva n.º 502286563;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 23/050715.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 23/050715.
Nomeação do conselho fiscal, por deliberação de 27 de Fevereiro

de 2004, para o quadriénio de 2003-2006.
Presidente — Belarmino Martins, Eugénio Pereira & Associados —

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da; vogais — António Luís
Castanheira Silva Lopes, Rua da Cidade de Rabat, 31, 6.º, direito, Lisboa,
e João Rui Fernandes Ramos, Rua de Augusta Costa (Costinha), 2,
9.º, A, Lisboa; suplente — PriceWaterHouseCoopers & Associados —
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da; Avenida da Liberda-
de, 245, 8.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779592

4857 — DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04096/120401; identificação de pessoa colectiva n.º 500497257;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 24/050715.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 24/050715.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 25 de Junho de 2005,

para o quadriénio de 2005-2008.
Martins Pereira & Associados, SROC, Rua de Adelino Amaro da

Costa, 3, 5.º, C, Paço de Arcos; suplente — Ana Maria Dias Falé,
Avenida do Coronel Galhardo, 12, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009416686

C + P. A. — CIMENTO E PRODUTOS
ASSOCIADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 051/040211; identificação de pessoa colectiva n.º 505178087;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 23/050723.

Certifico que foi registado o reforço do capital de € 100 000 000
para € 200 000 000, tendo o artigo 4.º, n.º 1, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de du-
zentos milhões de euros, representado por duzentos milhões de ac-
ções, com o valor nominal de um euro, cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779363

MODA VISÃO — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ÓPTICA E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01949/920911; identificação de pessoa colectiva n.º 502840560;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/050722.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
duzentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e oito euros e
noventa e quatro cêntimos, e está dividido nas seguintes partes: uma
quota de duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e
nove euros e cinco cêntimos, pertencente à sócia Erich Brodheim, L.da,
e uma quota de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros
e oitenta e nove cêntimos, pertencente ao sócio Carlos Emílio Lima
de Oliveira.

2 — A quota da sócia Erich Brodheim, L.da, foi realizada quanto a
vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove
cêntimos, através de uma entrada em dinheiro e a quantia de duzen-
tos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e cin-
co cêntimos, por entrada em espécie consistentes na transmissão que
nesta data faz para a sociedade, de dezassete mil novecentas e dez
unidades de armações e óculos de sol, no valor global de cento e nove
mil quinhentos e dezanove euros e dezasseis cêntimos.

3 — A quota do sócio Carlos Emílio Lima de Oliveira foi integral-
mente realizada em dinheiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781023

CONSTRIM — CONSTRUÇÃO E RESTAURO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00294/890125; identificação de pessoa colectiva n.º 502097710;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/050722.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 12 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009919440
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COOPERATIVA DE PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES
CULTURAIS DE TELHEIRAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 122/830628; identificação de pessoa colectiva n.º 501347011;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/050722.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 12/050722.
Nomeação dos órgãos sociais por deliberação de 31 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — Maria Emília Alves Men-

des Pinto; tesoureira — Maria do Rosário de Lima de Almeida e Sou-
sa; secretária — Maria Augusta Afonso Abrunhosa.

Conselho fiscal: presidente — Maria Manuel Neto Soromenho
Marques, Rua de Domingos Sequeira, 42, 2.º, Lisboa; secretária — Eu-
nice Archer Moreira de Almeida Coelho dos Santos Varela, Rua da
Cidade de Morgão, 1, Lisboa; vogal — Maria Vitória Pedroso de Lima
de Almeida e Sousa, Azinhaga da Fonte Velha, 5, Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781481

PROXIMITY DATA — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9713/991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504618610;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 46/050721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 46/050721.
Cessação de funções do gerente Luís Filipe Casaca Segadães, por

ter renunciado em 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781260

CARTÃOLEITOR — EDIÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 396/050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507208471;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 18/050722.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por:
1.º Augusto Manuel da Silva Machado, divorciado, natural de An-

gola, residente na Rua de Sabino Isidoro, 7, rés-do-chão, esquerdo,
Charneca da Caparica, Almada, contribuinte fiscal n.º 103940243,
portador do bilhete de identidade n.º 4522624, de 23 de Setembro de
1998, emitido pelo Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Fernando Manuel Rodrigues Alves, solteiro, maior, natural de
Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, residente na Rua do
Padre António Vieira, 18, Venda Nova, Amadora, contribuinte fiscal
n.º 111991072, portador do bilhete de identidade n.º 2074560, de 21
de Janeiro de 2004, emitido pelo Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

É que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CARTÃOLEITOR — Edições e
Publicidade, L.da, e fica com a sua sede na Avenida do General Roça-
das, 9-B. freguesia de Penha de França, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como,
criar sucursais, agências ou outras formas de representação no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em consultoria, informática, comércio em li-
nha, publicidade, vendas, edição de publicações de livros, produção de
programas de rádio e televisão.

3.º

O capital social é de dez mil euros, e está dividido em duas quotas,
uma quota de sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Au-

gusto Manuel da Silva Machado, e uma quota de dois mil e quinhentos
euros pertencente ao sócio Fernando Manuel Rodrigues Alves, e será
realizado em 50 % e o restante no prazo de um ano.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em segun-
do, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme a
mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Augusto Manuel da Silva
Machado.

2 — Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de favor,
fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por qual-
quer forma noutras sociedades mesmo com objecto diferente do seu e
em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009231139

CABRAL & SÃO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2471; identificação de pessoa colectiva n.º 502960787; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010803230

M. CASTANHEIRA NEVES — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7414; identificação de pessoa colectiva n.º 504243705; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2008422747

CARLTON LIFE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 209; identificação de pessoa colectiva n.º 506724409; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009327276

CHÃO DE MENINOS — RESTAURANTE E ACTIVIDADES
SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6193; identificação de pessoa colectiva n.º 503886866; data da
entrada: 29062005.
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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.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2006528831

CASTANHEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 163; identificação de pessoa colectiva n.º 500448949; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010750691

CERTEZA PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 415; identificação de pessoa colectiva n.º 503122530; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011116023

CARLOS PEDROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7149; identificação de pessoa colectiva n.º 504156446; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010520300

MAYER & RAMALHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7987; identificação de pessoa colectiva n.º 500512086; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011217792

PORTAL DE S. DOMINGOS, CARPINTARIA
E RESTAURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 234; identificação de pessoa colectiva n.º 500917523; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010224264

MUPANI — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ADORNO
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 529; identificação de pessoa colectiva n.º 502139692; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010224205

PELEGE (PORTUGAL) ENGENHARIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1054; identificação de pessoa colectiva n.º 502502410; data da
entrada: 29062005.

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010803264

CENTRO ARTÍSTICO DE PENTEADOS AMÉRICO
CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 995; identificação de pessoa colectiva n.º 500060762; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010422953

CERVEJARIA MAUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6629; identificação de pessoa colectiva n.º 500331227; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003921435

PLANEGE — CONSULTORES DE ENGENHARIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 017; identificação de pessoa colectiva n.º 500963363; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010803280

CASA DOS CAFÉS BELORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 683; identificação de pessoa colectiva n.º 500536430; data
da entrada: 29062005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 239 — 15 de Dezembro de 2005 26 696-(171)

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009847938

CABELEIREIRO VANDA PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 483; identificação de pessoa colectiva n.º 506247031; data
da entrada: 29062005.

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010607023

CASA RUSSELL — PRONTO A VESTIR, FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 586; identificação de pessoa colectiva n.º 500058210; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2002786070

COISAS DE AMIGAS DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 084; identificação de pessoa colectiva n.º 506125440; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011117909

CENTRO ÓPTICO DELGADO ESPINOSA, PORTUGAL,
SOCIEDADE DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3764; identificação de pessoa colectiva n.º 503264601; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009327268

CARMAC — REPRESENTAÇÕES E TRAMITAÇÃO
ADUANEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5279; identificação de pessoa colectiva n.º 503257010; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009247477

MORGADO & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 370/621205; identificação de pessoa colectiva n.º 500197636;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 21, 22
e 31/050720.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Averbamento n.º l, apresentação n.º 21/050720.
Cessação de funções da gerente Maria Fernanda Alves da Silva

Marques, por ter renunciado em 23 de Maio de 2005.
Averbamento n.º l, apresentação n.º 31/050726.
Cessação de funções do gerente Armando da Silva Marques, por ter

renunciado em 23 de Maio de 2005.
Mais certifica que foi registado o reforço do capital de 5000 euros

para 50 000 euros, tendo os artigos 6.º e 10.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e
corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nominal de doze
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ho-
rácio Gouveia Sobral, António da Silva Costa, Acácio de Almeida
Simões e António Manuel Guerra Figueiredo.

ARTIGO 10.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 também em assembleia geral.

2 — São gerentes todos os sócios Horácio Gouveia Sobral, Antó-
nio da Silva Costa, Acácio de Almeida Simões e António Manuel
Guerra Figueiredo.

3 — A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes; porém, é vedada a intervenção conjunta dos gerentes Horá-
cio Gouveia Sobral com António da Silva Costa, bem como a inter-
venção conjunta dos gerentes Acácio de Almeida Simões com Antó-
nio Manuel Guerra Figueiredo.

4 — Fica expressamente vedado à gerência efectuar saques, letras
de favor ou financiamentos, fianças, abonações, avales, cauções, e
em geral quaisquer actos, contratos ou documentos estranhos aos
negócios sociais e que tendam a constituir a sociedade em responsa-
bilidades, respondendo o contraente ou contraentes por todos os da-
nos que dessa infracção resultarem para a sociedade.

5 — A representação voluntária de um sócios nas deliberações so-
ciais que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer
pessoa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009409531

PUBLICAÇÕES DOM QUIXOTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 890/650615; identificação de pessoa colectiva n.º 500257485;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 19 e inscrição n.º 20; números e data das apresentações: 51, 52
e 53/050720.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 51/050720.
Cessação de funções do gerente Xavier Mallafré Cruanas, por ter

renunciado em 1 de Março de 2005.
Apresentação n.º 52/050720.
Nomeação do gerente Jesus Badenes del Rio, Avenida de San Isi-

dro, 6-A, Atzeneta del Maestral, Castellon, por deliberação de 1 de
Março de 2005.

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 53/050720.
Deslocação da sede para a Rua de Ivone Silva, 6, 2.º, Edifício Ar-

cis, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009606981
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PINDI — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 928/851128; identificação de pessoa colectiva n.º 501591702;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050720.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 18 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780604

MATTEL PORTUGAL — COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 282/860128; identificação de pessoa colectiva n.º 501620028;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 45 e 46/050720.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 45/050720.
Cessação de funções de gerente de Roeland François Van Neerbos,

por ter renunciado em 30 de Abril de 2005.
Apresentação n.º 46/050720.
Nomeação de gerentes por deliberação de 8 de Maio de 2005.
Gerentes designados: Hervé Maurice Marie Parizot, casado, 18 Allée

du Butard Vaucresson, França e Jerome Leonard Bossick, casado, 4041
Diabo Circle, Hutington Beach, Califórnia.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780892

CONSTRUNOP — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00804/910717; identificação de pessoa colectiva n.º 502211733;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 27 e 28/050719.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 27/050719.
Cessação de funções do gerente Diamantino Pires, por ter renun-

ciado em 14 de Julho de 2005.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 5.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, está integralmente
realizado e representado por quatro quotas com o valor nominal de
seis mil e duzentos e cinquenta euros cada, tituladas uma por cada um
dos sócios Luís António Jesus de Oliveira, Maria Fernanda Pires de
Oliveira, Júlio César Ferreira Gonçalves e Sandra Maria dos Santos de
Abreu Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência é exercida por todos os sócios, competindo à as-
sembleia geral atribuir-lhes ou não remuneração, a qual poderá con-
sistir total ou parcialmente ene participação nos lucros da sociedade.

2 — A sociedade fica validamente obrigada, em todos os seus actos
contratos pela intervenção de um dos gerentes Luís António Jesus de
Oliveira ou Júlio César Ferreira Gonçalves, ou pela intervenção con-
junta das gerentes Maria Fernanda Pires de Oliveira e Sandra Maria
dos Santos de Abreu Gonçalves.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779916

MARY KAY EUROPE B. V. PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03042/931105; identificação de pessoa colectiva n.º 980088097;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 18/050719.

Certifico que foi registado o encerramento da representação per-
manente deliberado em 19 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010561317

CONSULREDE, CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 043/020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505504375;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 28/050803.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e correspondente a duas quotas do valor nominal de
doze mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma à sócia ITG —
 Informação Territorial e Gestão, L.da, e a outra a sócia LAND-
SURV — Sistemas de Informação e Gestão, L.da

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011178193

MONTYBLUE, SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 851/041228; identificação de pessoa colectiva n.º 507190475;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 9 e 10/050802.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 09/050802.
Cessação de funções do gerente Vítor Alfredo Jorge Hipólito Ru-

tkowski, por ter renunciado em 28 de Fevereiro de 2005.
Apresentação n.º 10/050802.
Nomeação de gerente Sofia Eugénia Bandeira de Carvalho Rutko-

wski Barreiros Cardoso, por deliberação de 1 de Março de 2005.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774108

P. P. TV — PUBLICIDADE DE PORTUGAL E TELEVISÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07023/980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504461320;
inscrições n.os 5, 6 e 7; números e data das apresentações: 41, 42
e 43/050802.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 41/050802.
Nomeação de um membro do conselho de administração Gabino

José Durão Ferreira de Oliveira, divorciado, Rua de Abranches Fer-
rão, 10, 2.º, Lisboa, por deliberação de 28 de Março de 2005, que
ratificou a cooptação de 30 de Novembro de 2004, para o triénio de
2002-2004.

Apresentação n.º 42/050802.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 28 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007:
Conselho de administração: presidente — Joaquim Francisco Alves

Ferreira de Oliveira; Rolando António Durão Ferreira de Oliveira e
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Jorge Paulo Pereira Carreira, casado, todos residentes na Rua de Abran-
ches Ferrão, 10, 12.º, Lisboa.

Fiscal único: efectivo – Armando dos Santos Nogueira, Rua da Ci-
dade Bafatá, 31, Lisboa, revisor oficial de contas; efectivo — Antó-
nio Luís Noras Silvério, casado, Rua de Xabregas, 2, piso 2, sa1a 20,
Lisboa, revisor oficial de contas.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 6.º, n.º 2 e 10.º, n.os 1 e 2, da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais ac-

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

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Conjunta de dois administradores;
b) Conjunta de um administrador e de um mandatário;
c) De um mandatário no domínio estrito do respectivo instrumen-

to de mandato, conforme deliberação específica do conselho.
2 — Nos actos de simples expediente será suficiente a assinatura

de um membro do conselho de administração ou de um mandatário
nos limites do respectivo mandato.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774582

CARRIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 883; identificação de pessoa colectiva n.º 500539251; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009326296

CLASSE OK AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 117; identificação de pessoa colectiva n.º 504926772; data
da entrada: 29062005.

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010751345

CAGELEO, COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 140; identificação de pessoa colectiva n.º 501473556; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011127394

PESTANA & FILHO — COMÉRCIO DE UTILIDADES
E BIJUTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 211; identificação de pessoa colectiva n.º 502915048; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009881109

CAÇADORES DE DEMANGAS — SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO DE CAÇA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 134; identificação de pessoa colectiva n.º 505798913; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2011128692

CONGETMAK CONSULTORIA ESTUDOS
E MANAGEMENT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 157; identificação de pessoa colectiva n.º 506079350; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009225864

PADRÃO 27, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 836; identificação de pessoa colectiva n.º 505869390; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010750764

PLANURBANA TÉCNICA — PLANEAMENTOS
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 281; identificação de pessoa colectiva n.º 500219370; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2004275910

PLANITUR, PLANEAMENTOS E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 114; identificação de pessoa colectiva n.º 500219311; data
da entrada: 29062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003779922

PLANETA HOLIUDE — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3434; identificação de pessoa colectiva n.º 503176257; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2004275901

MÁRIO SIMÕES PIRES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 575; identificação de pessoa colectiva n.º 501397299; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010750594

MINUSA — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE GARAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 586; identificação de pessoa colectiva n.º 501925384; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010224450

CASTELHANA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8211; identificação de pessoa colectiva n.º 504483234; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003198890

CONTAJUDA — CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1149; identificação de pessoa colectiva n.º 502255544; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010750586

CASA DOS CAFÉS ORIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 403; identificação de pessoa colectiva n.º 500057460; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010750578

MANUEL PEREIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 463; identificação de pessoa colectiva n.º 500981531; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010224108

M. FÁTIMA ROMÃO — OBSTETRÍCIA-GINECOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 816; identificação de pessoa colectiva n.º 502596465; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010422970

CONSTANTINO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 882; identificação de pessoa colectiva n.º 500841292; data
da entrada: 20062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010750551

CAVALHEIRO E CARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 995; identificação de pessoa colectiva n.º 500060762; data
da entrada: 26072005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010750560

CABALLERO — COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 304; identificação de pessoa colectiva n.º 506981533; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009327233
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PÃO E VINHO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9084; identificação de pessoa colectiva n.º 504889508; data da
entrada: 29062005.

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010751353

M. L. LANGBERG — SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 669; identificação de pessoa colectiva n.º 501877029; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2000774130

COPILOR — CONSTRUÇÕES PINTO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8889; identificação de pessoa colectiva n.º 504897934; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009233433

MONUCONTROL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DO MONUMENTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2512; identificação de pessoa colectiva n.º 502607831; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009327284

CASINTER PROJECTO E CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 445; identificação de pessoa colectiva n.º 505849755; data
da entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010838874

PEREIRA DA COSTA — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º  13 468/040715; identificação de pessoa colectiva n.º 506981703;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 45 e
46/050728.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 45/050728.
Cessação de funções do administrador Luís Alberto de Mascarenhas

da Costa Pessoa, por ter renunciado em 11 de Maio de 2005.
Averbamento n.º 1; of. apresentação n.º 45/050728.
Cessação de funções dos administradores Fernando Recart Herrera

e Luís Jorge Lopes Moreira, por terem renunciado, respectivamente,
em 11 de Maio de 2005 e 20 de Junho de 2005.

Apresentação n.º 46/050728.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 20 de

Junho de 2005, para o triénio em curso de 2004/2006.
Horácio Augusto Marques Reigado, casado, residente na Rua de Luz

Soriano, 8, rés-do-chão, esquerdo, Linda-a-Velha. Presidente — Va-
nessa Sofia Gomes Moreira, solteira, maior, residente na Rua A, lote
318, Bairro Girassol, Ramada, Odivelas.

Nuno Miguel Oliveira Magalhães, solteiro, maior, residente na
morada anterior.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010777360

MANQUITECATLANTICO — PRODUTOS
DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02133/921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502598000;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 05/050726.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 05/050726.
Deslocação da sede para: Estrada de Moscavide, 23, 4.º, esquerdo,

freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780507

CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 096/800618; identificação de pessoa colectiva n.º 500963002;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 6, 7 e 8/050722.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 5.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela as-
sinatura de um gerente.

2 — Em actos cuja prática tiver sido especialmente delegada pela
intervenção do respectivo mandatário.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 07/050722.
Cessação de funções de todos os gerentes, José Alberto Azevedo

Ennes de Oliveira, Vera Lúcia Prina Ennes de Oliveira, e André Do-
mingues Prina Ennes de Oliveira por terem sido destituídos em 18 de
Maio de 2005.

Apresentação n.º 08/050722.
Nomeação de gerente, por deliberação de 18 de Maio de 2005:
Vera Lúcia Domingues Prina Ennes de Oliveira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781287
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CUNHA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 387/730331; identificação de pessoa colectiva n.º 500081247;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/050722.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781406

CONVENIENCE FOOD SYSTEMS INTERNATIONAL
B. V. — SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 389/050720; identificação de pessoa colectiva n.º 980318297;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/050721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 39/050721.
Deslocação da sede da sucursal para: Rua de Fradesso da Silveira,

complexo Alcântara Rio, bloco C, freguesia de Alcântara, concelho
de Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781384

CONVENIENCE FOOD SYSTEMS INTERNATIONAL B. V.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 389/050720; identificação de pessoa colectiva n.º 980318297;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/050720.

Certifico que foi constituída a representação permanente em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Apresentação n.º 58/050720.
Representação permanente.
Convenience Food Systems International B.V.
Sede: Bakel, Gemeente Gemert-Bakel, Holanda.
Capital: 200 000 florins holandeses.
Sucursal: firma: Convenience Food Systems International B. V. —

Sucursal em Portugal.
Sede: Lisboa, Largo das Palmeiras, 10, 4.º, freguesia de Coração de

Jesus.
Objecto: constituição, participação sob qualquer forma na gestão de

outros empreendimentos e sociedades; prestação de garantias e vincu-
lação da sociedade ou dos bens desta, em empreendimentos e socieda-
des do grupo; prestação de serviços a empreendimentos e sociedades;
financiamento de empreendimentos e sociedades; prestação e aceita-
ção de empréstimos monetários; aquisição, alienação, gestão e explo-
ração de bens imóveis e móveis sujeitos a registo e bens de capital em
geral; exploração e comercialização de patentes, marcas, licenças, Know-
-how, e direitos de propriedade intelectual; realização de quaisquer ac-
tividades de cáracter industrial, financiamento e comercial. Bem como
quaisquer actividades similares ou que possam, de algum modo, benefi-
ciar as actividades acima referidas, no estatuto mais amplo possível.

Capital afecto: € 90 756,04
Representante designado: Jesuíno Manuel Parreira Serra, Alcabide-

che, Cascais.
Nome, sede e objecto.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade terá a seguinte denominação: Convenience Food
Systems International B. V.

2 — A sociedade tem a sua sede em Bakel, concelho de Gemer-
tBakel, e pode criar filiais e ou escritórios de representação nou-
tros locais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o seguinte:
Constituição, participação sob qualquer forma na gestão de outros

empreendimentos e sociedade;

Prestação de garantias e vinculação da sociedade ou dos bens desta,
em empreendimentos e sociedades do grupo;

Prestação de serviços a empreendimentos e sociedades;
Financiamento de empreendimentos e sociedades;
Prestação e aceitação de empréstimos;
Prestação e aceitação de empréstimos monetários;
Aquisição, alienação, gestão e exploração de bens imóveis e mó-

veis sujeito a registo e bens de capital em geral;
Exploração e comercialização de patentes, marcas, licenças, know-

-how e direitos de propriedade intelectual;
Realização de quaisquer actividades de carácter industrial, financei-

to e comercial;
Bem como quaisquer actividades similares ou que possam, de algum

modo, beneficiar as actividades acima referidas, no sentido mais am-
plo possível.

ARTIGO 3.º

Capital

1 — O capital social é de duzentos mil florins holandeses (NLG
200), dividido em duzentas quotas, cada uma com o valor nominal de
mil florins holandeses (NLG 1000).

ARTIGO 4.º

Quotas

1 — Todas as quotas estão registadas. As quotas deverão ser nume-
radas conforme determinado pelo conselho de gerência.

2 — Não serão emitidos títulos representativos das quotas.
3 — A sociedade poderá cooperar quanto à emissão de certificados

de registo de valores mobiliários por quotas. Não serão emitidos cer-
tificados de quotas ao portador. Se, contrariamente a esta disposição,
forem emitidos certificados de valores mobiliários de quotas aos por-
tador, os respectivos direitos não poderão ser exercidos.

ARTIGO 5.º

1 — a) A emissão de quotas (incluindo a atribuição de direitos para
aquisição de quotas) não emitidas na data de início de actividade da
sociedade apenas terá lugar mediante deliberação da assembleia geral
de sócios.

b) A assembleia geral fixará igualmente o preço e condições para
a emissão de quotas, nos termos dos presentes estatutos.

c) A assembleia geral para os efeitos de deliberação referida em a)
e b), poderá mandatar outra sociedade, o qual poderá ser revogado.

d) O preço de emissão não poderá ser inferior ao par.
e) A emissão será efectuada por escritura pública.
2 — Na emissão de novas quotas, os sócios têm direito de prefe-

rência na sua subscrição, na proporção do número das quotas que pos-
suírem, nos termos permitidos por lei. Este direito de preferência não
é transmissível.

3 — A sociedade, tendo em vista a manutenção ou aquisição de
quotas no seu capital ou dos certificados de valores mobiliários de
quotas, poderá conceder empréstimos até ao máximo do valor das
suas reservas.

4 — Não é válida a aquisição de quotas próprias pela sociedade não
integralmente realizadas.

5 — A sociedade só poderá adquirir quotas próprias integralmente
realizadas a título gratuito ou caso se verifiquem cumulativamente as
seguintes condições:

a) O capital próprio, deduzido do preço de aquisição, não seja infe-
rior à soma do capital social realizado e a realizar e das reservas legais;

b) O valor nominal das quotas a serem adquiridas e já detidas pela
sociedade e suas filiais não exceda metade do capital emitido;

c) A autorização para a aquisição for aprovada pela assembleia geral
(de ora em diante designada assembleia geral) ou por entidade por
esta designada para o efeito.

6 — A validade da aquisição é determinada pelo valor da situação
líquida de acordo com o último balanço aprovado, deduzido do valor
do preço de aquisição de quotas próprias e dividendos de lucros ou
reservas devidas pela sociedade e suas subsidiárias a terceiros, após a
data do balanço. Caso as contas anuais não tenham sido aprovadas
nos seis meses seguintes ao início de qualquer ano financeiro, a aqui-
sição, de acordo com o parágrafo 5.º , não é permitida.

7 — Os parágrafos 4 a 6 não são válidos para aquisição de quotas
próprias por sucessão universal.

8 — O termo quotas tal como usado neste artigo inclui certifica-
dos de registo de valores mobiliários de quotas.

ARTIGO 6.º

Registo de sócios/direito de usufruto/encargos

1 — O conselho de gerência terá um livro de registo no qual cons-
tarão os nomes e moradas de todos os titulares de quotas, com indi-
cação do valor realizado por cada um.
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2 — O livro de registo incluirá igualmente os nomes e moradas das
pessoas relativamente às quais a sociedade foi notificada de que têm
direito de usufruto ou ónus sobre as quotas, indicando se têm direito
a voto ou os direitos que detêm os portadores de certificados de va-
lores mobiliários de quotas.

3 — Do registo constarão igualmente os nomes e moradas dos ti-
tulares de certificados de valores mobiliários de quotas registadas,
emitidos com a colaboração da sociedade.

4 — Qualquer sócio, usufrutuário e detentor de ónus — relativamen-
te a estes últimos apenas no caso de terem dado conhecimento do
respectivo ónus — assim como qualquer titular de certificados de re-
gisto de valores mobiliários de quotas registadas emitidos com a cola-
boração da sociedade obriga-se a garantir que a sociedade tenha co-
nhecimento da respectiva morada.

5 — Do registo, o qual deve ser regularmente actualizado, deverá
também constar as interpelações para pagamento de quotas não inte-
gralmente realizadas e, em caso de interpelação por responsabilidade
de não pagamento de quotas, a data da mesma, nos termos da lei.

6 — O conselho de gerência poderá conceder aos sócios ou usufru-
tuários, caso estes lhe solicitem, extracto do registo relativo aos di-
reitos a uma quota gratuita. Se sobre a quota incidir direito de usufru-
to ou ónus, o extracto deverá especificar quem detêm o direito de
voto ou a quem pertencem os direitos inerentes a um titular de cer-
tificados de valores mobiliários de quotas.

7 — O conselho de gerência deverá, colocar à disposição dos sóci-
os e usufrutuários, a pedido destes, na sede da sociedade, o registo a
favor de quem reverte o direito estabelecido nos parágrafos 9 e 10
deste artigo. A informação do registo respeitante a quotas não inte-
gralmente realizadas está disponível para verificação de qualquer pes-
soa; uma cópia ou extracto desta informação será fornecida a preço
de custo.

8 — O direito de usufruto pode ser averbado às quotas. Caso tal se
verifique, determina-se que o direito a voto deverá reverter a favor
do usufrutuário. No entanto o usufrutuário só poderá beneficiar deste
direito se, quer o averbamento, quer a transmissão do direito de voto,
tiver sido aprovada em assembleia geral, aquando da transmissão do
direito de usufruto.

9 — Ao sócio que não tem direito de voto e ao usufrutuário que o
tem, tais direitos são legalmente atribuídos a titulares de certificados
de valores mobiliários de quotas depositadas emitidos com a colabo-
ração da sociedade. O usufrutuário sem direito de voto tê-lo-à se na
constituição ou transmissão do usufruto não forem feitas estipulações
em contrário.

10 — As quotas poderão ser objecto de ónus, aplicando-se, então,
o previsto nos parágrafos 8 e 9 deste artigo.

11 — Nestes estatutos, os titulares de certificados de valores mo-
biliários de quotas serão considerados como portadores de tais certi-
ficados emitidas com a colaboração da sociedade, bem como aqueles
que detenham os direitos referidos nos parágrafos 9 e 10 emergentes
do direito de usufruto ou de ónus sobre uma quota.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas efectua-se através de escritura pública. A
cessão compreende os direitos adquiridos, a transmissão e renúncia a
qualquer direito especial sobre quotas, bem como a sua afectação na
sequência de processo de cisão.

2 — A cessão é vinculativa face à sociedade. Salvo nos casos em
que a própria sociedade é parte na transmissão, os direitos adquiridos
pela cessão só poderão ser exercidos após a sociedade ter conheci-
mento da cessão nos termos do presente artigo ou através de inscri-
ção no livro de registo de sócios, nos termos do parágrafo 4.

3 — A transmissão pode ser reconhecida pela sociedade através de
envio de escritura pública ou de cópia autenticada da escritura ou seu
extracto. A sociedade poderá ser igualmente informada da cessão por
cópia autenticada da escritura ou seu extracto enviada pelo serviço
do notário.

4 — Caso a sociedade tenha conhecimento de uma cessão de quo-
tas poderá, sempre que não tenha sido solicitado o reconhecimento,
reconhecer a transacção jurídica de modo próprio através de inscri-
ção no livro de registo de sócios. A sociedade informará de imediato
as partes envolvidas na operação jurídica do respectivo reconheci-
mento, através de carta registada, acompanhado de pedido de cópia
da escritura ou extracto da mesma. Após a recepção do documento,
será feita anotação no mesmo; a data do reconhecimento será a data
do registo.

ARTIGO 8.º

Proposta

1 — Qualquer cessão de quotas só poderá ter lugar após os restan-
tes sócios terem exercido o seu direito de preferência.

2 — O sócio — de ora em diante cedente — informa o conselho
de gerência sobre as quotas que quer ceder.

3 — Tal comunicação será considerada como uma oferta aos res-
tantes sócios para adquirirem as quotas. A sociedade só será conside-
rada como sócia caso seja detentora de quotas próprias e com o acor-
do do cedente.

A não ser que os sócios cheguem a acordo unânime, o preço será
determinado por um ou mais peritos independentes, os quais serão
nomeados pelos sócios após consulta entre eles. Se os sócios não
chegarem a acordo dentro dos catorze dias seguintes à recepção do
anúncio da oferta referido no parágrafo 5 deste artigo, qualquer parte
poderá solicitar ao Conservador do Registo Comercial em que a soci-
edade está matriculada a nomeação de tais peritos.

4 — Os peritos acima mencionados têm o direito de verificar todos
os documentos, contabilísticos e outros da sociedade e a obter toda a
informação que considerem necessária para efectuar a avaliação.

5 — O conselho de gerência anunciará aos restantes sócios a oferta
nos catorze dias seguintes à recepção do aviso referido no parágrafo 2,
notificando depois a todos os sócios o preço, nos catorze dias seguintes
à sua determinação pelos peritos ou acordado entre os sócios.

6 — Se contrariamente às provisões do parágrafo 8, antes do pra-
zo definido, o Conselho de Gerência for informado por todos os só-
cios que a oferta não é aceite, total ou parcialmente, deverá o Con-
selho informar o cedente de tal facto.

7 — Os sócios que desejem adquirir as quotas oferecidas informa-
rão o conselho de gerência de tal facto no prazo de 30 dias após te-
rem sido informados do preço, nos termos do parágrafo 5.

8 — O conselho de gerência, no prazo de quarenta dias após ter
informado os sócios do preço, nos termos do parágrafo 5, atribuirá
então as quotas oferecidas aos interessados, informando o cedente e
todos os sócios deste facto. No caso da atribuição não ser efectuada,
o conselho de gerência informará o cedente e todos os sócios deste
facto dentro do prazo estipulado.

9 — Caso um ou mais sócios pretendam adquirir mais quotas do
que aquelas que foram oferecidas, a atribuição será feita pelo conse-
lho de gerência na proporção das quotas detidas pelos sócios cessio-
nários. Caso um sócio pretenda adquirir menos quotas do que aquelas
a que tem direito, as restantes quotas serão atribuídas aos outros só-
cios cessionários na proporção das quotas por eles detidas. As quotas
apenas poderão ser atribuídas à sociedade quando os restantes sócios
não as tenham requerido. Caso a atribuição não seja possível de acor-
do com o estipulado nos números anteriores, a atribuição será decidi-
da por sorteio.

10 — O cedente tem o direito de revogar a sua oferta, desde que o
faça no prazo de um mês contado a partir da data em que tome co-
nhecimento a qual dos interessados pode ceder as quotas a que a ofer-
ta se reporta e a que preço.

11 — As quotas devem ser cedidas contra pagamento simultâneo
do preço de cessão até oito após o prazo para a revogação da oferta.

12 — O cedente que não tenha revogado a oferta pode livremente
ceder as quotas oferecidas no prazo de três meses após ter sido infor-
mado de acordo com o Parágrafo 6 ou Parágrafo 8 que a oferta não
foi, total ou parcialmente, aceite. O cedente não pode ceder as quo-
tas por preço inferior ao preço determinado pelos peritos ou por
acordo dos sócios, salvo se inicialmente tenha oferecido as quotas
aos sócios por preço inferior, de acordo com as provisões deste arti-
go. Se todas as quotas oferecidas não forem aceites por esse preço
inferior, o cedente é então livre de ceder as quotas a qualquer preço
por si determinado, desde que tal cessão tenha lugar três meses após
o cedente ter sido informado de acordo com o parágrafo 6 ou 8, que
a oferta renovada não foi aceite no todo ou em parte.

13 — Todas as notificações é anúncios mencionados neste
artigo deverão ser efectuados por carta registada e ou com aviso de
recepção.

14 — Os peritos referidos no parágrafo 3 deverão determinar justa
e razoavelmente quem deverá suportar os custos da valorização. Po-
derão afetar esses custos à sociedade, total ou parcialmente.

15 — Caso a sociedade aliene quotas próprias ou de outro modo
por ela obtidas, aplicam-se as disposições deste artigo.

16 — O disposto neste artigo não se aplicará às cessões relativas às
quais todos os sócios renunciem ao seu direito de preferência. Neste caso,
as cessões só poderão ocorrer nos 3 meses seguintes após a renúncia.

17 — O disposto neste artigo não se aplica ao o sócio seja obriga-
do por lei a ceder a sua quota a um antigo detentor.

ARTIGO 9.º

1 — No caso de:
a) Morte;
b) Mora no pagamento, falência, nomeação de tutor para um sócio;
c) Dissolução, sem ser por morte, de um casamento no regime de

comunhão de bens, no caso de um dos cônjuges deter quotas;
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d) Insolvência de um sócio;
e) Fusão, tal como referida na secção 309, livro n.º 2 do código

civil Holandês, pela qual a pessoa jurídica de um sócio cessa existên-
cia no momento em que a fusão produz efeitos.

as quotas do sócio em causa serão propostas para serem cedidas,
nas condições expressas nos parágrafos seguintes deste artigo.

2 — Caso exista obrigação de oferta de cessão de quotas, aplicam-
-se as disposições do Artigo 8, ficando entendido que o cedente:

a) Não possui direito a revogar a sua oferta, nos termos do § 10.º
do referido artigo;

b) Possa reter as suas quotas, total ou parcialmente, se a oferta
não for aceite.

3 — As partes obrigadas a oferecer uma ou mais quotas para ces-
são deverão informar o conselho de gerência de tal facto no prazo de
30 dias após tal obrigação surgir ou, nos casos mencionados no § 6.º
deste artigo, após ter expirado o período neles referido.

Se a parte/partes em questão não cumprir(em) a sua obrigação, o
conselho de gerência deverá notificá-las do supra estatuído através de
carta registada.

Se ainda assim a oferta não for efectuada no prazo de oito dias, a
sociedade oferecerá as quotas a ceder em nome do(s) sócio(s) e caso
a oferta seja aceite na totalidade, procederá à respectiva cessão para
o cessionário contra pagamento do preço; se esta situação se verifi-
car, a sociedade é pelos presentes irrevogavelmente autorizada a to-
mar tal medida;

4 — Quando ocorrer uma cessão de quotas, a sociedade deverá, nos
termos do parágrafo anterior, entregar o valor da venda da quota,
deduzido de todas as despesas inerentes à cessão, ao(s) sócio(s) em
nome do qual a oferta foi feita.

5 — Nos termos do disposto neste artigo, durante o período em
que permanecer a obrigatoriedade de oferecer quotas, os direitos ine-
rentes às quotas, na medida em que estes revertam a favor, dos sócios
não podem ser exercidos caso o sócio não tenha satisfeito a referida
obrigação.

6 — Em caso de dissolução do casamento de um sócio, no regime
de comunhão de bens, excepto se por morte, a obrigação de oferta
indicada no § 1.º não se aplica caso as quotas que pertencem à comu-
nhão de bens forem cedidas no prazo de um ano após a dissolução, ao
cônjuge responsável pela entrada das quotas na comunhão de bens.

7 — O disposto no Parágrafo 1 deste artigo não se aplica à cessão
de quotas para a qu todos os sócios tenham renunciado aderir a tais
disposições.

8 — O disposto neste artigo não se aplica caso o sócio seja obriga-
do a ceder as suas quotas a um antigo sócio, nos termos da lei.

ARTIGO 10.º

Gestão

1 — A gestão da sociedade pertence ao conselho de gerência, com-
posto por um ou mais gerentes.

Os gerentes são nomeados pela assembleia geral e podem, a qual-
quer tempo, ser suspensos e demitidos pela mesma.

2 — Na ausência de um gerente, os restantes encarregar-se-ão tem-
porariamente da gerência da sociedade, e na ausência de todos ficará
temporariamente encarregada da gestão dos assuntos da sociedade a
pessoa anualmente nomeada pelo conselho de gerência para o efeito.

A referida pessoa deverá convocar uma assembleia geral tão breve
quanto possível, a fim de nomear um conselho de gerência.

Na ausência de um ou mais gerentes, mas não de todos, a assem-
bleia geral poderá igualmente nomear uma pessoa para os fins atrás
referidos, que será então responsável solidariamente pela gerência da
sociedade.

3 — A remuneração dos gerentes é determinada pela assembleia
geral.

4 — A assembleia geral pode aprovar regulamentos que imponham
regras relativas à tomada de decisões pelo conselho de gerência.

5 — O conselho de gerência deverá distribuir tarefas e informar a
assembleia geral de tal distribuição.

ARTIGO 11.º

Representação

1 — O conselho de gerência representa a sociedade.
2 — Se o conselho de gerência for formado por mais de uma pes-

soa, os poderes de representação abrangerão todos os membros do
mesmo.

3 — Se surgir um conflito de interesses entre a sociedade e um
gerente, a sociedade será representada por um dos outros gerentes.

Se apenas tiver sido nomeado um gerente, a assembleia geral no-
meará quem, represente a sociedade.

4 — As resoluções do conselho de gerência submetidas à aprova-
ção da assembleia geral, poderão por esta vir a ser revistas.

ARTIGO 12.º

Assembleia geral de sócios

1 — As assembleias de sócios terão lugar no concelho onde se lo-
caliza a sede da sociedade.

Caso a assembleia geral se realize noutro local, as deliberações só
poderão ser aprovadas caso esteja representada a totalidade do capi-
tal social.

2 — Será realizada uma assembleia geral anual, em data a designar pelo
conselho de gerência, no prazo máximo de seis meses após o final do
ano contabilístico. Durante essa Assembleia, será discutido o seguinte:

a) O balanço anual e relatório de contas de lucros e prejuízos com
notas;

b) O relatório anual, excepto se a secção 403, livro n.º 2 do códi-
go civil Holandês for de aplicação;

c) O preenchimento de vagas;
d) A nomeação de uma pessoa, tal como consta do artigo 10.º, § 2.º ;
e) Resoluções que tenham sido registadas na agenda pela Comissão

Executiva ou por sócios e ou detentores de certificados de depósito
de quotas representando pelo menos um décimo do capital social.
Deliberações (incluindo a sua explicação) de sócios e ou detentores de
certificados de depósito de quotas deverão ser apresentadas ao conse-
lho de gerência previamente à convocação da assembleia.

f) Qualquer outro assunto apresentado não incluído na ordem de
trabalhos constante da convocatória ou em posterior informação com-
plementar, com observância do período de convocação da assembleia,
apenas são válidas as deliberações tomadas por unanimidade desde que
se encontrem presentes ou representados todos os sócios e titulares
de certificados de depósito de quotas.

ARTIGO 13.º

1 — As deliberações da assembleia geral deverão ser aprovadas por
maioria absoluta, com excepção dos casos em que uma maioria supe-
rior seja legalmente exigida, por força da lei ou dos presentes estatu-
tos.

2 — As deliberações relativas a negócios serão tomadas por voto
simples; decisões relativas à nomeação de cargos poderão ser toma-
das mediante voto secreto. Se não for obtida maioria absoluta numa
primeira votação relativamente à nomeação de cargos, proceder-se-à
a uma segunda votação de entre as pessoas que obtiveram o maior
número de votos na votação anterior.

3 — Em caso de empate na votação relativa a negócios, a resolu-
ção será rejeitada. Em caso de empate na votação para nomeação de
cargos, a decisão será tomada por desempate.

4 — Os votos em branco serão considerados nulos.
5 — O voto por aclamação é permitido, desde que as partes pre-

sentes e com direito a voto não levantem objecções.
6 — As quotas próprias ou pertencentes a uma filial não têm direi-

to de voto em assembleia geral; o mesmo se aplica a quotas para as
quais as partes supra referidas sejam titulares de certificados de valo-
res mobiliários de quotas. Os usufrutuários detentores de ónus e en-
cargos sobre as quotas e a subsidiárias suas poderão exercer o seu di-
reito de voto se o usufruto ou esses ónus ou encargos tenham sido
constituídos antes da quota pertencer à sociedade ou sua subsidiária. A
sociedade ou sua subsidiária não podem exercer o direito de voto so-
bre a qual incidir direito de usufruto ou ónus.

7 — Todas as deliberações aprovadas em assembleia geral podem
também ser aprovadas fora da assembleia desde que todos os sócios
declarem por escrito ser a favor da resolução, salvo se existirem titu-
lares de certificados de depósito de quotas.

ARTIGO 14.º

1 — Todos os sócios e detentores de certificados de registo de
quotas estão autorizados a assistir à assembleia geral, quer pessoal-
mente quer através de mandatário escrito, e a nela intervir.

Na determinação da representação do sócio presente ou represen-
tado, não serão consideradas as quotas que por razões legais não te-
nham direito de voto. Os sócios ou titulares de certificados de valores
mobiliários relativos a quotas deverão ser notificados da realização de
assembleias gerais por escrito, com uma antecedência mínima de ca-
torze dias, não incluindo o dia da notificação e da Assembleia para as
moradas constantes do livro de registo de sócios.

2 — As convocatórias deverão conter a ordem de trabalhos.
3 — Se antecedência exigida não tiver sido observada ou a convo-

catória não tiver sido enviada, as deliberações tomadas não serão
válidas, excepto aquelas que forem tomadas por unanimidade de vo-
tos de todos os sócios e titulares de certificados de valores mobiliári-
os relativos a quotas.

4 — No caso de as quotas serem detidas por mais de um titular, os
mesmos deverão nomear por escrito um único representante para as
assembleias gerais.
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ARTIGO 15.º

Todos os directores participarão nas assembleias na qualidade de
assessores.

ARTIGO 16.º

Cada quota dá direito a um voto.

ARTIGO 17.º

As assembleias gerais extraordinárias deverão ser realizadas sempre
que o conselho de gerência o entenda necessário, ou sempre que um
ou mais sócios e ou titulares de certificados de valores mobiliários de
quotas, representando pelo menos um décimo do capital o solicitem
ao conselho de gerência, por escrito, indicando os assuntos que em
discutir.

ARTIGO 18.º

1 — As assembleias gerais serão presididas pelo gerente com maior
antiguidade no exercício de funções. Na ausência de gerentes, será eleito
um presidente pela própria assembleia.

2 — Se a acta da assembleia não for reconhecida notarialmente, a
mesma deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário que a
tenha preparado.

ARTIGO 19.º

Contas anuais/exercício

1 — O ano financeiro da sociedade coincidirá com o ano civil.
2 — A sociedade designará um especialista financeiro, por sua de-

cisão ou tal como previsto nos termos da secção 393, livro n.º 2 do
código civil Holandês, de ora em diante denominado especialista, para
auditar as contas anuais. A assembleia geral fica autorizada a proceder
a tal designação. Caso não o faça, o Conselho de Gerência está auto-
rizado a fazê-lo.

A nomeação de um especialista financeiro não é vinculativa, po-
dendo ser revogada a qualquer momento pela assembleia geral e pela
pessoa que a tenha efectuado. O especialista financeiro elaborará um
relatório da auditoria que apresentará ao Conselho de Gerência; se
para tal estiver legalmente autorizado, o especialista financeiro ela-
borará um certificado legal de contas.

3 — O conselho de gerência deverá apresentar, anualmente, as
contas da sociedade até cinco meses após o fecho de contas, salvo se
este prazo for prorrogado pela assembleia geral, e por não mais de
seis meses, devido a circunstâncias excepcionais. As contas deverão
estar disponíveis, na sede da sociedade, para consulta pelos sócios.

No mesmo período, o conselho de gerência disponibilizará o relatório
anual, de salvo se se aplicar à sociedade a secção 403, livro n.º 2 do código
civil Holandês. As contas anuais deverão ser assinadas por todos os ge-
rentes. Na falta de alguma assinatura, tal facto deverá ser justificado.

4 — A sociedade deverá providenciar para que as contas anuais, o
relatório anual e a informação que deve ser dada nos termos da sec-
ção 392, parágrafo 1 do livro n.º 2 do código civil Holandês estejam
disponíveis na sua sede social à data da convocatória da assembleia
geral. Os sócios e os titulares de certificados de valores mobiliários de
quotas poderão consultar os documentos bem como deles obter cópias
gratuitamente.

ARTIGO 20.º

A aprovação das contas anuais sem reserva pela assembleia geral,
desresponsabiliza o conselho de gerência da responsabilidade pela sua
gestão durante o ano anterior, sem prejuízo do disposto das secções
248 e 249 do livro n.º 2 do código civil Holandês.

ARTIGO 21.º

1 — A assembleia geral define a distribuição dos lucros, a qual os
pode afectar total ou parcialmente à constituição ou reforço de re-
serva gerais ou especiais.

a) A sociedade só poderá distribuir lucros aos sócios e a outras
entidades que a eles tenham direito, desde que o capital próprio seja
superior à soma do capital realizado e a realizar acrescido das reser-
vas que legalmente tenham de ser mantidas.

b) A distribuição dos lucros será efectuada após aprovação do rela-
tório e contas anuais que proponham tal distribuição.

c) Ás quotas próprias da sociedade não serão distribuídos lucros.
2 — No calculo da distribuição dos lucros, as quotas próprias serão

excluídas, excepto se sobre as mesmas incidirem direitos de usufruto
ou, com a cooperação da sociedade, tiverem sido emitidos certifica-
dos de valores mobiliários de quotas.

3 — A sociedade só poderá proceder a pagamentos (intercalares)
se os requisitos do § 2.º, item a, tiverem sido observados.

ARTIGO 22.º

Os dividendos estarão disponíveis aos sócios um mês após terem
sido aprovados, excepto se a assembleia geral estipular outro prazo.

Os pedidos de pagamento de dividendos cessam os seus efeitos após
cinco anos.

Os dividendos que não tiverem sido levantados dentro dos cinco
anos seguintes à sua disponibilização, reverterão a favor da socie-
dade.

ARTIGO 23.º

Fusão, alteração aos estatutos, dissolução e liquidação

1 — As deliberações relativas a fusões tal como definido na sec-
ção 309, livro n.º 2 do código civil Holandês, bem como as rela-
tivas a alterações dos estatutos e à dissolução da sociedade, care-
cem de aprovação de no mínimo de três quartos dos votos de
assembleia geral em que pelo menos dois terços do capital esteja
representado.

Para determinação do capital representado, não serão consideradas
as quotas relativamente às quais a lei impeça o direito a voto.

2 — Caso não esteja representado pelo menos dois terços do capi-
tal social, terá que ser convocada nova assembleia, a qual terá lugar
no mês seguinte, mas não antes de decorridos 15 dias; as deliberações
constantes do § 1.º poderão então ser tomadas por uma maioria de
três quartos dos votos presentes, independentemente do capital re-
presentado.

3 — Quando uma proposta de alteração de estatutos venha a ser
submetida a assembleia geral, uma cópia da mesma explicitando a nova
redacção proposta para os artigos em causa, deve estar disponível para
apreciação de todos os sócios e titulares de certificados de valores
mobiliários de quotas, desde a data da convocatória até ao final da
assembleia.

4 — Caso se trate de uma proposta de fusão colocada perante a
assembleia geral, para alem de outros requisitos legais, uma cópia da
proposta deve estar disponível na sede da sociedade desde a convoca-
tória da assembleia até ao final da mestria; para efeito de apreciação
dos sócios e titulares de certificados ides de valores mobiliários de
quotas.

ARTIGO 24.º

1 — Em caso de dissolução da sociedade, a liquidação será efectu-
ada pelo conselho de gerência, excepto se a assembleia geral determi-
nar em contrario.

2 — Durante a liquidação, o dispostonos presentes estatutos man-
ter-se-á em vigor, na máxima amplitude possível. O disposto relativo
à gerência aplica se aos liquidatários.

3 — Qualquer saldo positivo que resulte da liquidação será pago aos
titulares de quotas, de tal modo que cada sócio receba o valor efecti-
vo da sua participação e o excedente será divido na proporção das
quotas detidas.

4 — A sociedade cessará a sua actividade na data em que os liqui-
datários deixem de constatar quaisquer benefícios ou responsabilida-
des. Os liquidatários deverão notificar o registo comercial onde a
sociedade se encontra matriculada de tal facto.

ARTIGO 25.º

Circunstâncias imprevistas

A assembleia geral possui, dentro dos limites estabelecidos na lei e
nestes estatutos, todos os poderes e autoridade que não tenham sido
atribuídos a terceiros.

Disposições finais

O outorgante declarou por fim:
a) A declaração ministerial de não objecção foi concedida em 7 de

Maio de 1997, sob o n.º BV. 567.572, como comprovado através de
um exemplar autenticado desse documento, junto ao presente.

b) Uma cópia da resolução em que foi decidido alterar os estatutos
e na qual o outorgante foi nomeado, foi junta ao presente.

Fecho

O outorgante é conhecido do notário abaixo assinado, e a sua iden-
tidade foi estabelecida com base no documento acima mencionado.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780965

MEDIVEL — MEDIADORA DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 750/851025; identificação de pessoa colectiva n.º 501570632;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/050721.
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Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 5 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781015

MASTERMÉDICA — PRODUTOS HOSPITALARES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09802/010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505245280;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 43/050721.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 13 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781252

COLOPLAST A/S
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 165/020326; identificação de pessoa colectiva n.º 980248370;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/050721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 29/050721.
Nomeação de representante por deliberação de 18 de Outubro de

2004:
Victor Manuel Morais da Silva Pontes, divorciado, Quinta da Be-

loura, Rua do Moinho Novo, 9, bloco 5, 1.º, B, Linhó, Sintra.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780884

COZINHAS BATTI — COMÉRCIO DE MÓVEIS
DE COZINHA E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 433/020709; identificação de pessoa colectiva n.º 506148726;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 33/050721.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781201

MURALIDADES — PINTURA DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 917/031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506792935;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/050721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 30/050721.
Cessação de funções de gerente de Ricardo João da Costa Duarte

Fernandes por ter renunciado em 28 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781180

PROXIMITY — SERVIÇOS DE MARKETING
RELACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 572/040901; identificação de pessoa colectiva n.º 503946940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 44/050721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 44/050721.
Cessação de funções de administrador de Luís Filipe Casaca Sega-

dães por ter renunciado em 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781279

C. C. A. B. — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 355/050705; identificação de pessoa colectiva n.º 500907854;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 26/050705.

Certifico que foi registada a redução do capital de € 300 000 para
€ 150 000 e alteração do contrato, tendo os artigos 1.º, n.º 1, 2.º,
4.º, 6.º, 8.º, 14.º e 17.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma C. C. A. B. — Imobiliária, S. A., e
tem a sua sede na Avenida do Conde Valbom, 81, 5.º, esquerdo, fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, compra para re-
venda, arrendamento, exploração e ou administração de bens imó-
veis, por conta própria ou de terceiros, bem como a prestação de
serviços de consultoria e ou assistência técnico-administrativa a ter-
ceiros.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cento e cinquenta mil euros, representado por
sessenta mil acções de dois euros e cinquenta cêntimos cada uma.

ARTIGO 6.º

É permitido ao conselho de administração adquirir para a socieda-
de, com o parecer favorável do fiscal único, acções próprias e sobre
elas realizar as operações que entender convenientes.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá um
suplente.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral reunir-se-á em seguida, na sede social para proce-
der à eleição dos membros do conselho de administração, do fiscal único
e da mesa da assembleia geral e fixar as respectivas remunerações.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010759540

PRINTSPOT — MATERIAL DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 393/050721; identificação de pessoa colectiva n.º 504936107;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 49 e 50/050721.
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Certifico que foi registado o reforço do capital de € 10 000 para
€ 100 000 tendo os artigos 1.º, n.º 1, 2.º, 3.º e 5.º n.º 1, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PRINTSPOT — Material de In-
formática, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Miguel Bombarda,
98-C, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de material de escritório e
informática, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cem mil euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, no valor nominal de cinquenta mil euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Manuel Francisco Duarte Neto e
Adelaide Ferreira Martins Duarte Neto.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade caberá aos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não sócios, com ou sem renumeração, confor-
me aí for deliberado.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779088

CONFECÇÕES FATI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 015/600211; identificação de pessoa colectiva n.º 500070571;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 21; números e
data das apresentações: 40 e 41/050721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 40/050721.
Cessação de funções do gerente Tito Manuel Fernandes Lopes, por

ter renunciado em 15 de Junho de 2005.
Apresentação n.º 41/050721.
Nomeação de gerente, por deliberação de 15 de Junho de 2005:

José António Tinoco Correia, Rua de São Julião, 227, ap. 404, Vila
Nova de Famalicão.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009465750

CARGOAP — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 449/681105; identificação de pessoa colectiva n.º 500476632;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 32/050721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 32/050721.
Cessação de funções de gerente de Manuel Joaquim Azevedo Perei-

ra de Magalhães, por ter renunciado em 22 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010781198

MERCK FARMA E QUÍMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 302/770325; identificação de pessoa colectiva n.º 500650870;
inscrição n.º 45; número e data da apresentação: 47/050721.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 47/050721.
Cessação de funções dos administradores Michael Bartos e de Karl

Paul Heinz Falk por terem renunciado em 31 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010778715

PLUMA — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 318/050617; identificação de pessoa colectiva n.º 507313658;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/050714.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 51/050714.
Cessação de funções de gerente de Tiago Luís Rebelo Marques

Quintino, por ter renunciado em 29 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010778707

PEDRO MOLAR — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 374/050714; identificação de pessoa colectiva n.º 507326091;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 42/050714.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Pedro Molar — Investimen-
tos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de 5 de
Outubro, 115, 3.º, D, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho
de Lisboa, podendo ser transferido, por simples deliberação do Admi-
nistrador único ou do conselho de administração, para outro local do
concelho ou de concelhos limítrofes.

2 — A sociedade poderá, mediante decisão do administrador único
ou do conselho de administração constituir, transferir ou extinguir,
estabelecimentos. sucursais. agências, filiais, delegações ou outras for-
mas de representação, onde for conveniente, no território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra, venda e revenda de imóveis
adquiridos para esse fim, bem como, a administração de propriedades;
urbanizações, construção civil e obras publicas; realização de estudos
de mercado e de viabilidade económica; exploração da industria hote-
leira e turística; exploração agrícola, silvícola, pecuária e cinegética:
exploração e venda de areeiros; actividades de agentes transitários e
transportes internacionais; comercio a retalho de produtos alimenta-
res e outros à venda em supermercado, bem como, a exportação e
importação de bens e serviços relacionados com as actividades men-
cionadas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinquenta mil euros, representado por dez mil acções
ordinárias com um valor nominal unitário de cinco euros.

2 — O administrador único ou o conselho de administração pode-
rá, nos termos da lei, aumentar o capital social por uma ou mais vezes,
por entradas em dinheiro, até ao montante de um milhão de euros.
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ARTIGO 5.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador, registadas ou não
e reciprocamente convertíveis, ficando a cargo dos accionistas as
despesas de conversão.

2 — As acções são representadas por títulos de uma, cinco, dez,
cinquenta, cem, quinhentas, mil ou mais acções.

3 — Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social têm preferência os accionistas na proporção das acções que já
possuírem.

4 — Caso as acções sejam convertíveis em nominativas, a trans-
missão das mesmas depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, de todos os tipos, nas con-
dições a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei.

ARTIGO 7.º

As comunicações entre accionistas e sociedade previstas na lei ou
no presente contrato serão efectuadas por carta registada com aviso
de recepção, salvo disposição legal imperativa.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que tenham as suas acções registadas no livro de regis-
tos da sociedade ou depositadas na sede social pelo menos até oito
dias do dia que for marcado para a realização da assembleia geral ou
ainda depositados em instituição bancária a qual, a pedido do respec-
tivo accionista, deverá comunicar ao presidente da assembleia geral,
também pelo menos oito dias antes do dia que for marcado para a
realização da assembleia geral, quais as acções que aí se achem depo-
sitadas e a respectiva titularidade.

2 — A assembleia geral poderá ser convocada por meio de anúnci-
os publicados nos termos da lei ou, no caso das acções nominativas,
por carta registada com aviso de recepção enviadas para o domicílio
conhecido dos accionistas, com a antecedência mínima de vinte e um
dias à data prevista para a reunião.

3 — As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, são con-
vocadas pelo presidente da mesa, ou nos casos especiais previstos na
lei, pelo conselho geral, conselho fiscal ou pelo tribunal.

ARTIGO 9.º

1 — Os accionistas com direito a voto apenas poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outro accionista ou
por pessoa a quem a lei atribuir esse direito.

2 — Os accionistas que não possuírem o número de acções neces-
sário para terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma a
perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de entre eles para os
representar na assembleia geral.

3 — Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral,
por carta a si endereçada, entregue na sede social até ao último dia
útil anterior designado para a realização da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A cada grupo de dez acções corresponde um voto, dispondo
os accionistas de tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resulte da divisão por dez do número de acções que possu-
am, sem qualquer limite.

2 — As acções não integralmente liberadas não têm direito de voto.
3 — As votações serão feitas pelo modo designado pelo presi-

dente da mesa da assembleia geral, a menos que esta, por maioria
simples, determine que as votações sejam feitas de outro modo
igualmente admissível à face da lei.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por mandatos com a duração três anos, podendo os
mesmos ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

1 — A sociedade é administrada e representada em juízo e fora dele,
activa e passivamente por um administrador único ou por um conse-
lho de administração, composto por um presidente e dois vogais, eleitos
em assembleia geral, por um mandato com a duração de três anos,
reelegível uma ou mais vezes, com ou sem dispensa de caução, remu-
nerado ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 — O administrador único ou o conselho de administração fica
investido dos mais amplos poderes de administração, podendo desig-
nadamente:

a) Praticar actos e celebrar contratos no âmbito da actividade
corrente da sociedade e do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens imóveis, incluindo veículos automóveis

e celebrar contratos de locação financeira relativos aos referidos bens;
f) Confessar, desistir e transigir em qualquer acção ou processo, tanto

judicial como arbitral;
g) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras similares;
h) Prestar garantias, cauções ou avais;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a prá-

tica de certos actos ou categorias de actos especificados na respectiva
procuração.

ARTIGO 13.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a intervenção do administrador
único ou do presidente do conselho de administração ou em alterna-
tiva de dois vogais do conselho de administração em conjunto.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade bem como a revisão das suas contas
competem a um fiscal único e suplente, ambos revisores oficiais de
contas, eleitos pela assembleia geral, por um mandato com a duração
de três anos, reelegíveis uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 15.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia deliberar.

ARTIGO 16.º

Órgãos sociais designados para o triénio de 2005-2007:
Administrador único — Pedro Gomes de Oliveira Molar.
Mesa da assembleia geral: presidente — Ema Etelvina de Almeida

Gomes Brandão Ramos; vogal — Raquel Gomes Brandão Ramos.
Fiscal único — Dr. António Alexandre Pereira Borges revisor oficial

de contas n.º 559, em representação da sociedade António Borges Asso-
ciados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com o n.º 69 na Lista
de Revisores Oficiais de Contas; suplente — Dr. João Carlos Monteiro
de Macedo, revisor oficial de contas n.º 817, em representação da socie-
dade Macedo, Caldas & Bento — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
com o n.º 190 na Lista de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009415990

CONFEITARIA IBÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 974/410306; identificação de pessoa colectiva n.º 501069747;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/050714.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 30/050714.
Cessação de funções de gerente de Luís Filipe de Carvalho Raimun-

do, por ter renunciado em 7 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011144523

COMESPA — GESTÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04475/950622; identificação de pessoa colectiva n.º 503448249;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 29 e 30/050719.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 29/050719.
Cessação de funções do fiscal único efectivo e do suplente Bernar-

des, Sismeiro & Associados — SROC e Pricewaterhousecoopers, SROC,
L.da, por terem renunciado em 18 de Março de 2005.

Apresentação n.º 30/050719.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 30 de Março de 2005,

para o triénio em curso de 2004-2006.
Pricewaterhousecoopers & Associados — Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, L.da, Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins,
1, 3.º, Lisboa.

José Manuel Henriques Bernardo, Quinta do Património, lote 27,
12.º, B, Sacavém — suplente.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010551524

QUINTA DE S. JOSÉ — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06515/971009; identificação de pessoa colectiva n.º 503985252;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/050719.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 33/050719.
Cessação de funções de gerente de Silvino dos Santos Freire, por

ter renunciado em 1 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010776100

CP SHIPS PORTUGAL — TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08329/990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504588885;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 23/050719.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 23/050719.
Cessação de funções de gerente de Terence Arthur Burrows, por

ter sido destituído em 20 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010779908

MADRIMOVE — UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 914/020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505891662;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 21/050719.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao artigo
5.º e aditado o artigo 7.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fera
dele, activa e passivamente, ficam a cargo de um ou mais gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

ARTIGO 7.º

É permitida a exigência de prestações suplementares de capital a
todos os sócios até ao montante de cem mil euros na proporção da
sua quota no capital social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780477

M. B. B. TEIXEIRA, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 591/291112; identificação de pessoa colectiva n.º 500172013;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 3/050712.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 03/050712.
Cessação de funções de administrador de Tiago Gonçalves Taveira,

por ter renunciado em 10 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010773861

M. B. B. TEIXEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 591/291112; identificação de pessoa colectiva n.º 500172013;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 24; números e
data das apresentações: 6 e 7/050719.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 06/050719.
Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente por terem

renunciado em 31 de Maio de 2005.
Apresentação n.º 07/050719.
Nomeação do fiscal único por deliberação de 15 de Junho de 2005

para o mandato em curso de 2002-2005:
Maria Manuela Ferreira da Cunha, ROC, Rua do Campo Alegre,

830, 2.º, S.6, Porto — efectivo.
Maria de Lourdes Trigueiros, ROC, Rua do Arquitecto Cassiano

Barbosa, 44-E, 5, Porto — suplente.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010780400

COJADE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 090/040226; identificação de pessoa colectiva n.º 504021850;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 16/050719.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 16/050719.
Nomeação dos órgãos sociais por deliberação de 4 de Julho de 2005

para o triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — José Luís Pires Tomás,

casado, Passeio da Ilha dos Amores, Vivenda Tejo, lote 4.23.02.C,
Moscavide, Loures.
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Luís Francisco Gomes Rodrigues da Silva, solteiro, maior, Rua de
Ivone Silva, Edifício Arcis, 18.º, Lisboa.

Carla Sofia Couto da Silva Eira, casada, Rua de Ivone Silva, Edifí-
cio Arcis, 18.º, Lisboa.

Fiscal único — Patrício Mimoso & Mendes Jorge, SROC; suplen-
te — Alberto Arnauth Ribeiro, SROC.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010769163

COJADE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 090/040226; identificação de pessoa colectiva
n.º 504021850; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 19/050706.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 19/050706.
Deslocação da sede para a Rua de Ivone Silva, 6, Edifício Arcis,

18.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007484994

COMERCIME — COMERCIALIZAÇÃO DE CIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3502; identificação de pessoa colectiva n.º 503284688; data da
entrada: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009327314

CONSTRUÇÕES LAGARÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2873; identificação de pessoa colectiva n.º 501353496; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003779884

COMENDO RÁPIDO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 757; identificação de pessoa colectiva n.º 501368876; data
da apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003779876

CONTEMPO — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1090; identificação de pessoa colectiva n.º 501141235; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003779795

COPO A COPO — COMIDAS E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 702; identificação de pessoa colectiva n.º 501353135; data
da apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003769498

MERLO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1684; identificação de pessoa colectiva n.º 502353392; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2004275880

CUBIPRIS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 417/020705; identificação de pessoa colectiva
n.º 506178110; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/
050518.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 10/050518.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 12 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Administrador único: Jorge Manuel Sobral Coelho.
Fiscal único: Diz, Silva & Duarte, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, Rua de São José, 35, 3.º, B e C, Lisboa.
Suplente: Rui Fernando Torrinhas da Cruz, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011164060

MANUEL REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2451; identificação de pessoa colectiva n.º 500475032; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009326300

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08080/990507; identificação de pessoa colectiva n.º 504379488;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; número e
data da apresentação: 15 e 16/050718.
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Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 15/050718.
Cessação de funções de gerente de Adélia Maria Poeiras Dias For-

tuna, por ter renunciado em 30 de Maio de 2005.
Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao

artigo 4.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral pertence à sócia Beata Teresa Iwanicka —
Knyszewska, já nomeada gerente, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010769228

PAULETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 218; identificação de pessoa colectiva n.º 500481245; data
da apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 20042755898

MARCA E FAZ — ENGENHARIA E GESTÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 182; identificação de pessoa colectiva n.º 504521357; data
da apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2004634650

QUASEBAR — CAFETARIA E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 895; identificação de pessoa colectiva n.º 502608420; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009233476

COMPANHIA DOS PESADOS — COMÉRCIO
INTERNACIONAL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 479; identificação de pessoa colectiva n.º 504811657; data
da apresentação: 29062005.

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2007768801

CARPINTARIA MECÂNICA SOCORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 024; identificação de pessoa colectiva n.º 501459022; data
da apresentação: 29062005.

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2004275820

PORTAUS COMÉRCIO E GESTÃO
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 926; identificação de pessoa colectiva n.º 505897865; data
da apresentação: 29062005.

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009327292

PERFUMARIAS M. JOSÉ — MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3565; identificação de pessoa colectiva n.º 503215333; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003921346

PEREIRA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 699; identificação de pessoa colectiva n.º 500395500; data
da apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2003921389

PATAIA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 352; identificação de pessoa colectiva n.º 501757708; data
da apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010803256

MÁRIO GOMES MARQUES — SOCIEDADE
MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 593; identificação de pessoa colectiva n.º 503109010; data
da apresentação: 29062005.
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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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2006567713

MANUEL VARELA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 375; identificação de pessoa colectiva n.º 500652260; data
da apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2009911750

MAREANTES EDITORA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 804; identificação de pessoa colectiva n.º 504752715; data
da apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010803221

PIMENTEL DE CAMPOS & ASSOCIADOS — CONSULTORIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4505; identificação de pessoa colectiva n.º 503452165; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2008617254

CIBERDÚVIDAS — CONTEÚDOS MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 332; identificação de pessoa colectiva n.º 506181480; data
da apresentação: 29062005.

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 Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2008617270

MATILDE LUCENA & ANTÓNIO DA PENHA
E COSTA — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3586; identificação de pessoa colectiva n.º 503222135; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2008617211

QUIMIFLUIDOS — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6548; identificação de pessoa colectiva n.º 503988790; data da
apresentação: 29062005.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria de Sousa
Ribeiro. 2010284909

LOURINHÃ

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, CASALINHOS
DE OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00474/
060690; identificação de pessoa colectiva n.º 502360496; data da
apresentação: 17112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 15 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007682052

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, CASALINHOS
DE OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00474/
060690; identificação de pessoa colectiva n.º 502360496; data da
apresentação: 17112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 14 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007682087

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, CASALINHOS
DE OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00474/
060690; identificação de pessoa colectiva n.º 502360496; data da
apresentação: 17112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 13 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007682060

SINTRA

RJPL — MONTAGENS ELÉCTRICAS E REDES
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 16 030;
identificação de pessoa colectiva n.º 505103150; data do depósito:
030505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2000990363
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PLÁSTICOS F. MATOS, COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 07667;
identificação de pessoa colectiva n.º 502885661; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807296

AUTO TIMÓTEO — REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
MULTIMARCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 018 619;
identificação de pessoa colectiva n.º 505877228; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004878339

PASTELARIA E CAFETARIA O MINHOTO DE FERNANDO
& EMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 018 210;
identificação de pessoa colectiva n.º 505594722; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807490

ANSERVIT — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 017 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 505675587; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817290

DARBEIFER — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 018 415;
identificação de pessoa colectiva n.º 505851652; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807644

ABRAPOR — ABRASIVOS, MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 07797;
identificação de pessoa colectiva n.º 502928999; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807270

TRILUZ — INSTALADORA E EDIFICADORA
ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 020 754;
identificação de pessoa colectiva n.º 506686817; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807652

CARLOS M. A. PINHEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 018 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 506105598; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817354

CLÍNICA NOSSA SENHORA
DAS MERCÊS — CONSULTÓRIOS MÉDICOS

E DENTÁRIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 021 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 506518426; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807350

VIA DIGITAL — COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE ELECTRÓNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 013 701;
identificação de pessoa colectiva n.º 504288032; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807458

MATRIANA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 09299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503319830; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2003126279

SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 03135;
identificação de pessoa colectiva n.º 503028568; data do depósito:
041123.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001 e 2002.

5 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 1000291096
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RENATO & JOEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 0833;
identificação de pessoa colectiva n.º 500229945; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010212258

JÚLIO SIMÕES FILIPE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 010 189;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518824; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010202066

MIVIL — SOCIEDADE DE LUBRIFICANTES
E HIDRÁULICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 05190;
identificação de pessoa colectiva n.º 502103558; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010202023

CONSTRUÇÕES TIMÓTEOS & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 010 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 503520730; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010202040

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FIALTI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 016 081;
identificação de pessoa colectiva n.º 504997521; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010202058

INSOLINCO — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CONSTRUÇÕES E TERRENOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 01290;
identificação de pessoa colectiva n.º 500515255; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009833309

IVO CARDOSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 01291;
identificação de pessoa colectiva n.º 500142963; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009833295

ASDA ALIMENTAR — CASH AND CARRY,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 016 671;
identificação de pessoa colectiva n.º 505189755; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009833317

ROSA & PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 011 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 503833231; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009812140

F. DINIS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 06356;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533714; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2011109221

MACODOMINIO — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 018 946;
identificação de pessoa colectiva n.º 506123847; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009812042

CONTOS E CANTOS — OFICINAS PEDAGÓGICAS
E ACTIVIDADES CONEXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 017 718;
identificação de pessoa colectiva n.º 505611660; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2011109213
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JOSÉ PEREIRA — TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 015 277;
identificação de pessoa colectiva n.º 504823728; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2005831301

NAPROGE — GABINETE DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 011 927;
identificação de pessoa colectiva n.º 502448199; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009812050

TAGLIALBA — CONFECÇÃO E COMÉRCIO
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 018 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 506044912; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009812018

S. M. D. — SOCIEDADE DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 06115;
identificação de pessoa colectiva n.º 502447389; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007984229

MOVISEGUR — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 08726;
identificação de pessoa colectiva n.º 503184888; data do depósito:
041126.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2006849484

SOUSA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 022 488;
identificação de pessoa colectiva n.º 500917329; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006739158

AUTOTÁXIS — CASAL DE CAMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 016 751;
identificação de pessoa colectiva n.º 505373777; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010607775

TAVARES & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 016 953;
identificação de pessoa colectiva n.º 505411148; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2006678736

TECNIFORÇA — TÉCNICAS DE SEGURANÇA
EM ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 016 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 505380811; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004876859

J. RIBEIRO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 03453;
identificação de pessoa colectiva n.º 501398619; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010202333

MEDICACÉM — CENTRO MÉDICO, ENFERMAGEM
E DIAGNÓSTICO DO CACÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 04527;
identificação de pessoa colectiva n.º 501834699; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010205847

TÁXIS — F. ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 016 612;
identificação de pessoa colectiva n.º 505299550; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2006678744
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FONSECA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 01849;
identificação de pessoa colectiva n.º 500353662; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004774746

PAULO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 04322;
identificação de pessoa colectiva n.º 501755500; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004870834

AUTO TÁXIS — A CENTRAL DA PENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 01048;
identificação de pessoa colectiva n.º 500319294; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010202309

PINHO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 01084;
identificação de pessoa colectiva n.º 500793859; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004885688

TÁXIS MINI RODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 010 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 500473439; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009437551

AUTO-TÁXIS JOSÉ ALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 09850;
identificação de pessoa colectiva n.º 503443174; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2005631108

C. O. L. A. MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 020 283;
identificação de pessoa colectiva n.º 503972142; data do depósito:
050617.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010214552

EURICO & ISIDRO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 012 427;
identificação de pessoa colectiva n.º 504017551; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2006688715

M. GABRIELA — TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 07801;
identificação de pessoa colectiva n.º 502928182; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010217616

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JAVI SERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 08228;
identificação de pessoa colectiva n.º 503046094; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010205553

ANTÓNIO MATEUS & MATIAS — AUTO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 016 002;
identificação de pessoa colectiva n.º 505124556; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010607813

SANTOS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 01854;
identificação de pessoa colectiva n.º 500621810; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2008177866

ANONA — CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 015 915;
identificação de pessoa colectiva n.º 505114348; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2008177840
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TECNOSINTRA — LIMPEZA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
QUALIFICADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 015 989;
identificação de pessoa colectiva n.º 505143321; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010237439

O GALO DO CAMPO — CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 015 443;
identificação de pessoa colectiva n.º 504913590; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010205731

O MESTRE DA BICHARADA — COMÉRCIO DE ANIMAIS
E SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sintra. Matrícula n.º 015 677;
identificação de pessoa colectiva n.º 504294660; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2008210669

AUTO TÁXIS QUIM-ZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 500500142; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2005631116

CONSTRUÇÕES VALE DO GENCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07195;
identificação de pessoa colectiva n.º 502767022; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2002523452

QUAFERSI CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07159;
identificação de pessoa colectiva n.º 502756209; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2011387388

BELPISO — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 568;
identificação de pessoa colectiva n.º 507044282; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006844105

JOÃO CARLOS JUSTINO LEAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 969;
identificação de pessoa colectiva n.º 505421801; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506955

LOJA DO TELEMÓVEL SOROMENHO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 804;
identificação de pessoa colectiva n.º 505743833; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007507005

CONSTRUÇÕES-A-VER-A-SERRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 162;
identificação de pessoa colectiva n.º 506227685; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2002547491

LUPECAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9116;
identificação de pessoa colectiva n.º 503267821; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011387370

PORFÍRIO DOMINGOS DIONÍSIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 348;
identificação de pessoa colectiva n.º 505889366; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817281
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FONSEQUEIRA — MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06201;
identificação de pessoa colectiva n.º 502479779; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817338

SSSC — SOCIEDADE DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CONTABILÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6898;
identificação de pessoa colectiva n.º 502676027; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009247671

VIRTUAL — PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 259;
identificação de pessoa colectiva n.º 503135763; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211367

SOCIEDADE DE TRANSPORTES LUÍS
& MARIA SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 223;
identificação de pessoa colectiva n.º 505096080; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009437543

JOÃO LUÍS & MANUEL FREITAS — PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 479;
identificação de pessoa colectiva n.º 505516985; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004775491

CONSTRUÇÕES TAVARES & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 107;
identificação de pessoa colectiva n.º 503933163; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807237

TRANSPORTES DE ALUGUER DE BELARMINO
CARDOSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 533;
identificação de pessoa colectiva n.º 505516918; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807580

AUTO ALMEIDA & NUNES — OFICINA
DE REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 730;
identificação de pessoa colectiva n.º 507084063; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807369

ALIPORTAS — FÁBRICA DE PORTAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08592;
identificação de pessoa colectiva n.º 503142930; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807288

MIGUEL PEREIRA FORJAZ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09270;
identificação de pessoa colectiva n.º 503298859; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807520

FONSECA COSTA, AUDIOMETRIA E CUIDADOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 010 379;
identificação de pessoa colectiva n.º 503568392; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2011165539

HABITASINTRA — EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04749;
identificação de pessoa colectiva n.º 501925503; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807245
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ARLINDO SALVADOR CORREDOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04702;
identificação de pessoa colectiva n.º 501902511; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817303

AMADO & CONCEIÇÃO, COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03965;
identificação de pessoa colectiva n.º 501621091; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004878304

VICENTE & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 197;
identificação de pessoa colectiva n.º 504710532; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807261

JOSÉ MORAIS & FILHOS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 079;
identificação de pessoa colectiva n.º 504552490; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807695

MEDIMAIO — SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 362;
identificação de pessoa colectiva n.º 505606658; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
20050802.

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

Deslocação de sede para a Rua da Horta de Fanares, 28, Mem
Martins, freguesia de Algueirão, Mem Martins, concelho de Sintra.

Está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009822552

DIEM — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 979;
identificação de pessoa colectiva n.º 503700851; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 10/050802.

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

Designação de gerente de Dionísio Emiliano, por deliberação de 29
de Maio de 2005.

Está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010186788

SALVADO & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 707;
identificação de pessoa colectiva n.º 504069900; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 09/20050809.

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

Cessação de funções do gerente José Carlos Cardoso da Cruz, por
renúncia, em 9 de Agosto de 2005.

Está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009824180

SIMÕES & JOÃO — SOCIEDADE
DE ENCADERNAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 410;
identificação de pessoa colectiva n.º 503567434; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 03/050809.

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

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Julho de 2005.

Está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010187563

A BORBOLETA, JARDIM INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4619;
identificação de pessoa colectiva n.º 501867538; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 14/20050808.

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: 26 de Julho de 2005.

Está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009815610

T. C. J. — TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 569;
identificação de pessoa colectiva n.º 505113023; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 13/20050808.

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

Deslocação de sede para a Avenida de Cabo Verde, 41, 1.º, esquerdo,
Casal de Cambra, freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

Está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010187539

HYDRO ALUMÍNIO PORTALEX, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1709;
identificação de pessoa colectiva n.º 500396361; inscrição n.º 35;
número e data da apresentação: 17/20050809.

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

Designação de membros do conselho de administração: presidente —
Salvador Biosca; vogais — Karl Eichinger e João Maia Alexandrino.

Prazo do mandato: triénio de 2005-2007, por deliberação de 28 de
Março de 2005.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010209354
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PHONETEAM — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 506495540; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20050809.

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: 18 de Maio de 2005.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010187555

YUDIGAR PORTUGAL — COMERCIALIZAÇÃO
DE MOBILIÁRIO METÁLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8266;
identificação de pessoa colectiva n.º 502647825; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 10/20050809.

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

Designação de gerente de Carlos Agostinho Santos Marques de Oli-
veira, por deliberação de 27 de Julho de 2005.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009822056

GLOMED — DISPOSITIVOS MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 369;
identificação de pessoa colectiva n.º 507142268; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20050810.

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

Cessação de funções de membros do conselho de administração.
Vogais: Alexandre Miguel Marçal Pereira e José Manuel Marçal

Pereira, por renúncia em 30 de Setembro de 2005.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009824253

SOFARIMEX — INDÚSTRIA QUÍMICA
E FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8613;
identificação de pessoa colectiva n.º 501925627; inscrição n.º 28;
número e data da apresentação: 19/20050802.

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

Designação de revisor oficial de contas.
Efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e

Associados, SROC, representada por António Manuel Mendes Barreira.
Suplente: Leonel Manuel Dias Vicente, ROC.
Prazo do mandato: ano de 2005.
Data da deliberação: 28 de Março de 2005.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2008190595

F. A. CONSULTING — CONSULTORIA
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 735;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507389107; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050810.

Certifico que entre Francisco José de Matos Godinho de Almeida e
mulher Suzana de Jesus Azinheira Vieira Freire Godinho de Almeida,
casados no regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade comercial em epígrafe, a qual se rege nos termos do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é uma sociedade do tipo de sociedade por quotas e adopta
a firma F. A. Consulting — Consultoria Informática, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sede da sociedade é no concelho de Sintra, na Rua de Ale-
xandre Cabral, 10, 3.º, esquerdo, Alto de Tercena, Queluz, podendo
ser transferida, dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho
limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2 — A gerência poderá criar ou extinguir filiais, agências, estabele-
cimentos, delegações ou outras formas de representação que julgue
conveniente, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de con-
sultoria informática; a compra, venda e comercialização de material
informático (equipamento e programas de computador) e de material
para escritório, bem como a respectiva manutenção e reparação; a
prestação de serviços de apoio técnico a particulares e a empresas; a
administração de redes informáticas; a locação de material informá-
tico, incluindo consumíveis para informática; a concepção e realiza-
ção de acções de formação profissional na área informática; a con-
cepção e comercialização de aplicações informáticas e de páginas para
a Internet; importação e exportação de material informático (equi-
pamento e programas de computador) e de escritório.

2 — A sociedade poderá ainda prosseguir qualquer actividade aces-
sória das referidas no número anterior.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros representado pelas seguintes
quotas totalmente realizadas em dinheiro:

a) Francisco José Matos Godinho Almeida — uma quota de quatro
mil euros;

b) Suzana Jesus Azinheira Vieira Freire Godinho Almeida — uma
quota de mil euros.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas entre sócios ou entre sócios e sociedades
que com estes estejam em relação, não carece do consentimento da
sociedade.

2 — É necessário o consentimento da sociedade para que um sócio
possa alienar a sua quota a terceiros estranhos à sociedade.

3 — No caso referido no número anterior a sociedade e os sócios
gozam de direito de preferência, sendo a esta reservado tal direito em
primeiro lugar e a cada um dos sócios em segundo.

4 — Na ausência de resposta por parte da sociedade no prazo de
30 dias contados da notificação que o solicita, considera-se tacita-
mente prestado o consentimento.

ARTIGO 6.º

Amortização das quotas

1 — A sociedade só pode amortizar uma quota sem o consenti-
mento do seu titular em caso de arresto, penhora, adjudicação em
juízo, falência, cessão gratuita não autorizada, quando em partilha a
quota for adjudicada a quem não seja sócio, quando a quota tenha
sido cedida a terceiros sem prévio consentimento da sociedade, ou
qualquer outra providência judicial que retire a quota da disponibili-
dade do sócio.

2 — A amortização efectua-se por deliberação dos sócios.
3 — É atribuído aos sócios o direito à amortização da sua quota

quando verificados os pressupostos legais e contratuais relativos à
exoneração de sócios.

4 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado ou, quando superior, o do respectivo valor no-
minal.
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ARTIGO 7.º

Exoneração de sócio

Os sócios podem pedir a sua exoneração da sociedade quando o
comportamento de um deles seja desleal ou gravemente perturbador
da funcionamento da sociedade, e que cause à sociedade prejuízos re-
levantes.

ARTIGO 8.º

Direito de opção

1 — Em caso de morte, inabilitação ou interdição de um dos
sócios, os sócios restantes têm o direito de adquirir a quota res-
pectiva.

2 — Nas situações previstas no número anterior, e caso os sócios
sobrevivos ou não incapacitados queiram exercer o seu direito de
adquirir a quota, deverão fazê-lo nos 90 dias subsequentes ao conhe-
cimento da morte, da incapacidade ou inabilitação, por escrito peran-
te os sucessores ou o representante legal.

3 — Na escritura de aquisição poderão outorgar apenas o represen-
tante da sociedade e o sócio adquirente, que poderá assim celebrar o
negócio consigo mesmo.

4 — Como contrapartida da aquisição referida, o sócio adqui-
rente deverá pagar o valor que a quota tiver em resultado do últi-
mo balanço aprovado ou, quando superior, o do respectivo valor
nominal.

5 — Se o sócio sobrevivo ou não declarado incapacitado não
exercer o seu direito de opção no prazo de 90 dias, a quota
transmite-se aos sucessores legitimários do sócio falecido, incapa-
citado ou inabilitado, os quais deverão, no prazo de 30 dias, desig-
nar um de entre todos que os represente em qualquer assunto rela-
cionado com a sociedade.

6 — Finalmente, se ao sócio falecido, incapacitado ou inabilitado
não sobreviverem herdeiros legitimários, a sociedade deverá amorti-
zar, adquirir ou fazer adquirir a quota respectiva, nos termos do dis-
posto no artigo 225.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 — As deliberações podem ser tomadas por qualquer forma pre-
vista na lei, incluindo por voto escrito.

2 — As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, sem pre-
juízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

3 — A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou devidamente representados sócios com
um mínimo de dois terços dos direitos de voto.

4 — A presidência da assembleia geral caberá a um dos gerentes, a
um dos sócios ou a um terceiro que será designado pela própria as-
sembleia geral.

5 — Sem prejuízo do disposto na lei, ou noutras disposições destes
estatutos, as deliberações dos sócios são tomadas por maioria dos votos
presentes ou representados em assembleia geral.

6 — Para além das formas de representação voluntária previs-
tas no Código das Sociedades Comerciais, os sócios podem ainda
fazer-se representar, nos mesmos termos, por estranhos à socie-
dade, sejam ou não parentes.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 — A sociedade é administrada pelos gerentes.
2 — A remuneração, substituição ou destituição dos gerentes serão

sujeitas a deliberação dos sócios.
3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Suzana Jesus Azinheira

Vieira Freire Godinho Almeida.

ARTIGO 11.º

Poderes da gerência e vinculação da sociedade

1 — Compete à gerência, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe conferem a lei e estes estatutos, gerir, com amplos poderes, todos
os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social e ainda representar a sociedade, em juízo ou fora dele, propor
e contestar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens.

2 — A sociedade fica obrigada pela intervenção de um gerente.
3 — Fica vedado à gerência da sociedade a prática de actos ou

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fian-
ças, letras a favor de outros e outros actos semelhantes.

ARTIGO 12.º

Lucros líquidos

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

ARTIGO 13.º

Dissolução da sociedade

A sociedade pode ser dissolvida por deliberação dos sócios, tomada
pelos votos representativos de pelo menos três quartos do capital
social.

ARTIGO 14.º

Resolução de litígios

Salvo quando a lei disponha imperativamente o recurso aos tribu-
nais judiciais, qualquer litígio entre os sócios resultante da interpreta-
ção e aplicação destes estatutos será exclusiva e definitivamente de-
cidida por laudo de um tribunal arbitral, composto por um ou, na falta
de acordo, por três árbitros, e que se submeterá ao regime constante
da Lei de Arbitragem Voluntária (Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto).

ARTIGO 15.º

Disposições finais

As despesas respeitantes a escrituras notariais, registos, publicações,
certificados de admissibilidade, declarações perante as autoridades fis-
cais e selagem e aquisição de livros legalmente obrigatórios, são desde
já assumidas pela sociedade.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2004883880

LABORATÓRIOS INIBSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1892;
identificação de pessoa colectiva n.º 500139571; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 14/20050811.

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

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 5.º e 8.º; os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de seiscentos mil euros, integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e encontra-se representado em cento e vinte
mil acções no valor nominal de cinco euros, cada.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obriga-
ções, papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores
mobiliários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem
estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração.

2 — Para financiamento da sociedade poderão os accionistas pres-
tar suprimentos.

3 — Os accionistas ficam obrigados a entregar à sociedade, a título
de prestações acessórias, a quantia até ao limite de dez milhões de
euros, na proporção das respectivas participações sociais.

4 — Integrando as prestações acessórias o conteúdo de cada acção,
no caso da transmissão destas, as prestações acessórias que lhes cor-
respondem são inerentemente transmitidas com elas.

5 — Caberá ao conselho de administração decidir no momento
ou momentos em que devem ser realizadas as contribuições em di-
nheiro referidas no n.º 3. Tais contribuições poderão ser onerosas
ou gratuitas.

6 — As prestações acessórias seguem o regime fixado na lei para
as prestações suplementares de capital, nomeadamente quanto à res-
tituição.

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

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2010007123



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 239 — 15 de Dezembro de 200526 696-(196)

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CONCEIÇÃO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4808;
identificação de pessoa colectiva n.º 501948376; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 18/050812.

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 Agosto de 2005.

Está conforme.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009824547

MESQUITA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 505015463; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20050812.

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

Cessação de funções de gerente de Augusto Mesquita Magalhães,
por renúncia, em 1 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009824504

JETLAM — CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 500;
identificação de pessoa colectiva n.º 506599558; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20050812.

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

Deslocação de sede para a Rua de Pé de Mouro, C. E. Sintra — Es-
toril III, Armazém N, Linhó, freguesia de São Pedro de Penaferrim,
concelho de Sintra.

Está conforme.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009824490

AFFICHE EUROPÉENNE PORTUGAL — INDÚSTRIAS
GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6826;
identificação de pessoa colectiva n.º 501913769; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 11 e 12; números e data das apre-
sentações: 10, 11 e 13/050729.

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

Cessação de funções de presidente do conselho de administração,
Hervé Yves Jacques Haller, por renúncia, em 8 de Setembro de 2003.

Designação de presidente do conselho de administração, Philippe
Jean-Marie Pascal, por deliberação de 8 de Setembro de 2003.

Designação de membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente — Mark Godelieve Karel Pe-

eters; vogais — Pedro Nuno dos Santos Jacques de Sousa; Christian
Emile Borel.

Fiscal único: Deloitte & Associados, SROC, representada por An-
tónio Marques Dias; suplente — Carlos Manuel Pereira Freire, ROC.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009822579

CONGESTINF — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 057;
identificação de pessoa colectiva n.º 505162733; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 16/20050727.

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

Cessação de funções do gerente Recáredo José Paixão Mestre, por
renúncia, em 30 de Junho de 2005.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009795865

H. C. A. COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 570;
identificação de pessoa colectiva n.º 503831689; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 14/050729.

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

Deliberação da redução do capital social.
Montante da redução: € 113 000.
Data da deliberação: 25 de Julho de 2005.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009822587

CONSTRUÇÕES JOPECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5115;
identificação de pessoa colectiva n.º 502075937; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 12 e 13/20050812.

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

Cessação de funções de gerente de Júlio António Nunes Henriques,
por óbito, em 27 de Junho de 2002.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º (corpo) e 3.º, os quais ficaram com a seguin-

te redacção:
1.º

A sociedade adopta a firma Construções Jopeco, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Eira da Pedrinha, lote 10, no lugar e freguesia
da Terrugem, concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quarenta e nove
mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos
e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e um euros e oitenta
e um cêntimos, pertencente à sócia Joana Francisca Vaz Mestre
Silvina e outra no valor nominal de quatro mil novecentos e oi-
tenta e sete euros e noventa e oito cêntimos pertencente ao sócio
Fernando Jorge Vaz Silvina.

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

Está conforme.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009824393

R. S. E R. M. — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 505530333; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20050802.

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

Cessação de funções do gerente Rui Miguel Barbosa dos Santos, por
renúncia, em 19 de Julho de 2005.

Está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009815580
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TECNOFITA — COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 655;
identificação de pessoa colectiva n.º 503615803; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 11/20050802.

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

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 1.º, o qual ficou
com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma TECNOFITA — Comér-
cio de Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. António
Correia de Sá, 82, armazém H, Ral, Vila Verde, freguesia de Terru-
gem, concelho de Sintra.

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

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2003174125

Q. U.  T. — CONSULTORES PARA A QUALIDADE
URBANA E DO TERRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 960;
identificação de pessoa colectiva n.º 504363956; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20050803.

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

Deslocação de sede para a Rua do Pocinho, Quinta das Buchas,
moradia 16, Morelinho, freguesia de São Martinho, concelho de
Sintra.

Está conforme.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2010187202

HIDROSER — SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS HÍDRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 174;
identificação de pessoa colectiva n.º 504168614; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 09/20050801.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Capital: € 180 000, após o reforço de € 80 000, realizado em di-

nheiro e subscrito por todos os sócios na proporção das suas quotas,
foi alterado o respectivo contrato quanto aos artigos 2.º (corpo) e
4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

2.º

A sua sede é na Rua de D. António Correia de Sá, 82 e 82-A, ar-
mazém F, no Ral, freguesia da Terrugem, concelho de Sintra.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e oitenta mil
euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor nominal
de setenta e dois mil euros, titulada em nome do sócio Carlos Octá-
vio Schetini de Almeida Mota; outra no valor nominal de trinta e
seis mil euros do sócio Joaquim da Silva Teixeira; uma no valor no-
minal de trinta e seis mil euros, titulada em nome da sócia Margarida
Alves Farinha da Silva; e outra no valor nominal de trinta e seis mil
euros, titulada em nome da sócia Almeida & Silvas, L.da

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

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2003119868

URBIGOITO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4087;
identificação de pessoa colectiva n.º 501669710; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050729.

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

Cessação de funções do gerente Manuel Nogueira Grilo, por renún-
cia, em 16 de Julho de 2005.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009795407

JDC — MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9961;
identificação de pessoa colectiva n.º 503477346; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/20050728.

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

Cessação de funções do gerente, Fernando José Pais Pereira, por
renúncia, em 21 de Julho de 2005.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009814428

SOLDATA IBERIA — INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLO
DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 824;
identificação de pessoa colectiva n.º 506052893; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 26/20050727.

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

Designação de gerente de José Juan Garcia Guirao, por deliberação
de 26 de Julho de 2005.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009795903

ABRANTES E MENEZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 505826615; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2011109205

TRANSPORTES GARCIA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 727;
identificação de pessoa colectiva n.º 507091787; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009812026

MARIA MORGADO — MERCEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 975;
identificação de pessoa colectiva n.º 506485170; data do depósito:
050622.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009812034

ARMAZÉNS FLOR DE SINTRA — COMÉRCIO GERAL
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03798;
identificação de pessoa colectiva n.º 501515810; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009833325

SONAJA — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07348;
identificação de pessoa colectiva n.º 502798297; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009812085

PAULO & BALTAZAR — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 505478676; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2009812077

FAMACARNES — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05037;
identificação de pessoa colectiva n.º 502045760; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2011109230

TY QUIERO — MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 506;
identificação de pessoa colectiva n.º 504025287; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807393

MOTA COIMBRA & FILHOS — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 383;
identificação de pessoa colectiva n.º 503788120; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807318

NIASCO — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 028;
identificação de pessoa colectiva n.º 504485644; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009247523

PINHEIRO & CIDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 507113179; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011214238

LUSIVIAL — PROMOÇÃO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 502248513; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2001.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010213637

SOMAGUE ITINERE — CONCESSÕES
DE INFRAESTRUTURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 603;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291351; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010213556

CÍRCULO MÉDICO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 761;
identificação de pessoa colectiva n.º 503094897; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2004886722

PCOE — PROCESSAMENTOS DE CONTABILIDADE
ORGANIZAÇÃO E ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04446;
identificação de pessoa colectiva n.º 501798846; data do depósito:
050621.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010189060

PASTELARIA VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502404957; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010189116

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SEM FIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 500676429; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011387361

MOURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01852;
identificação de pessoa colectiva n.º 500577935; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2003126260

TOCA DO JAVALI — REALIZAÇÕES HOTELEIRAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02577;
identificação de pessoa colectiva n.º 500930023; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004878398

HENRIQUE & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03143;
identificação de pessoa colectiva n.º 501289976; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817362

JOÃO DA GRAÇA COCO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03616;
identificação de pessoa colectiva n.º 501465650; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807636

GALDIAM — FERRAMENTAS
DIAMANTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03882;
identificação de pessoa colectiva n.º 501562060; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817370

CAFÉ ALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º  019 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 506168344; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004807440

T. J. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 144;
identificação de pessoa colectiva n.º 502383291; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009804554

CRECHE A QUINTINHA DA FIDALGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 123;
identificação de pessoa colectiva n.º 506812316; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2005832499

MOSAL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500197784; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211537

LGT — TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 010 276;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538620; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211383
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LUSOLADRILHOS — EMPREITADAS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06306-
-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502525223; data do de-
pósito: 050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211499

RIPACAR — ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04455;
identificação de pessoa colectiva n.º 501798811; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211375

SRS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06056;
identificação de pessoa colectiva n.º 502422513; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211359

ZULEIKA — ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04632;
identificação de pessoa colectiva n.º 500720428; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211251

PERES, LOJA & ANGELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0759;
identificação de pessoa colectiva n.º 500555478; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211391

TRANSPORTES NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 500426155; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011385601

TRANSPORTES ESPECIAIS DE CABRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 040;
identificação de pessoa colectiva n.º 503715204; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010202112

TÁXIS CIDADE VIRIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 505401150; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010474120

TÁXIS ANA REBELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 879;
identificação de pessoa colectiva n.º 505410230; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010474112

JACINTO & MARTINS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 927;
identificação de pessoa colectiva n.º 500931232; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2003 e 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010203828

PUBLICADORA SERVIR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 665;
identificação de pessoa colectiva n.º 506616770; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010215834

GLOARTE — ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08668;
identificação de pessoa colectiva n.º 503158135; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010446038
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GREAT EMPIRE — COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 824;
identificação de pessoa colectiva n.º 505256410; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010215451

SARILAUTO DE J. M. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03491;
identificação de pessoa colectiva n.º 501418687; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011214335

AMORCAR — TÉCNICA E MONTAGEM
DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06351;
identificação de pessoa colectiva n.º 502534915; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007608979

SOMALFA — GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06466;
identificação de pessoa colectiva n.º 502078421; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010215460

POLISMAR — PLÁSTICOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01346;
identificação de pessoa colectiva n.º 500220360; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845632

JAIME TORRES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 587;
identificação de pessoa colectiva n.º 504274813; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009832523

ESFERIPOL — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MONTAGEM DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 010 201;
identificação de pessoa colectiva n.º 503519359; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845608

AUTOMECÂNICA — VICTOR MANUEL DOS SANTOS
FERREIRA & ANTÓNIO JOSÉ F. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04240;
identificação de pessoa colectiva n.º 501726675; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845667

CASIMIRO & ESPÍRITO SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0784;
identificação de pessoa colectiva n.º 500515727; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845616

CARLOS CASQUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 456;
identificação de pessoa colectiva n.º 503807516; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845659

AUTO ARTUR JORGE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07993;
identificação de pessoa colectiva n.º 502998776; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845705

B. BALTAZAR — INDÚSTRIA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02908;
identificação de pessoa colectiva n.º 501202080; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845675
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PIRES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01371;
identificação de pessoa colectiva n.º 500397422; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007487527

ROSALQUÍMICA — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07917;
identificação de pessoa colectiva n.º 502968486; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817095

CABELEX — SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503026077; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817087

SÉRGIO LEITÃO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0996;
identificação de pessoa colectiva n.º 500245304; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817630

POLIPERA — PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08875;
identificação de pessoa colectiva n.º 503223255; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817559

TAVARESCAR — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07751;
identificação de pessoa colectiva n.º 502910429; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817648

REIS & QUINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 046;
identificação de pessoa colectiva n.º 503715115; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004800380

SANTOS & FONTES — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 237;
identificação de pessoa colectiva n.º 504342010; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2008199851

VIDA LARGA E FEIJÃO, MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 010 500;
identificação de pessoa colectiva n.º 503596310; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009246403

IMPÓRIO DI GAMA — REPRESENTAÇÃO
DE ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 506245993; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009246411

JOSÉ JOAQUIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 802;
identificação de pessoa colectiva n.º 504764233; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845373

PRATA DA CASA — CAFÉ E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 437;
identificação de pessoa colectiva n.º 504013823; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009246420

RAPOSO & FERREIRA, COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 270;
identificação de pessoa colectiva n.º 503973157; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845357
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A. MOREIRA DE ALMEIDA PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02348;
identificação de pessoa colectiva n.º 500831181; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845365

JOQUITERRA — SOCIEDADE DE DESATERROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07544;
identificação de pessoa colectiva n.º 502851651; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845284

AUTOPEÇAS EUROPA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 049;
identificação de pessoa colectiva n.º 504485415; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2003217029

CRECHE O PIU PIU ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 226;
identificação de pessoa colectiva n.º 506590941; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2003217223

ALT — ALUMÍNIOS LACADOS
E TRATADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05541;
identificação de pessoa colectiva n.º 502232960; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004800372

MARMORISTA DE BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 866;
identificação de pessoa colectiva n.º 500184631; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004800429

BOOKCASE — OBRAS LITERÁRIAS E ARTÍSTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 504690426; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004800402

VAZ, RIBEIRO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01437;
identificação de pessoa colectiva n.º 500291138; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004800410

TOURING CAR — SOCIEDADE DE GESTÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 450;
identificação de pessoa colectiva n.º 504013769; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004800399

STONEBUILDING — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 522;
identificação de pessoa colectiva n.º 506677117; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2005867454

ACPA — GABINETE DE PROJECTOS
E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 837;
identificação de pessoa colectiva n.º 504094475; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010236874

FARMÁCIA GARCIA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 801;
identificação de pessoa colectiva n.º 505931389; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007984202
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CANFARME — CLÍNICA DE CUIDADOS DE SAÚDE
E BEM ESTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 178;
identificação de pessoa colectiva n.º 505313499; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009804716

NELSON — CONSTRUÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06294;
identificação de pessoa colectiva n.º 502516887; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009804708

TRANSPORTES BERNARDINO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08543;
identificação de pessoa colectiva n.º 503123390; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010202090

H. REBELO — CONSTRUÇÕES, OBRAS PÚBLICAS
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07085;
identificação de pessoa colectiva n.º 502734620; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010202104

ALUCASA — ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07756;
identificação de pessoa colectiva n.º 502912316; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211316

LUÍS JESUS CUSTÓDIO — OURIVES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 965;
identificação de pessoa colectiva n.º 505428458; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506823

MAFEP — MATERIAL ANTIFOGO
E PROTECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502525231; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506742

MARIAZINHA — COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 970;
identificação de pessoa colectiva n.º 503902535; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506971

FÁTIMA RAMOS — ARTIGOS ORTOPÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 719;
identificação de pessoa colectiva n.º 505613808; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506777

COSTA PINA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 115;
identificação de pessoa colectiva n.º 503520616; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506998

LEOPOLDINA & JAIME — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE QUEIJADAS DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 102;
identificação de pessoa colectiva n.º 503729400; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011116740

ABEL DA SILVA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8035;
identificação de pessoa colectiva n.º 503020451; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506718
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TRANSPORTE DE ALUGUER ANABELA RAMOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 843;
identificação de pessoa colectiva n.º 505346427; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506661

DUARTE GAMA — GESTÃO, AVALIAÇÕES
E PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 504853732; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011387396

AME — ARMAZENISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 506348865; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817150

AQUI HÁ CAD — DESENHO ASSISTIDO
POR COMPUTADOR E IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 626;
identificação de pessoa colectiva n.º 506988201; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2004878460

CARLOS & HELENA, COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 977;
identificação de pessoa colectiva n.º 503902683; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506815

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA ROMÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 129;
identificação de pessoa colectiva n.º 505833263; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006844113

PENAFERRIM — CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6392;
identificação de pessoa colectiva n.º 502545178; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506831

VIDREIRA IRMÃOS OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6874;
identificação de pessoa colectiva n.º 502676132; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506653

IMPROVEST — IMOBILIÁRIO E PROJECTOS
DE INVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8057;
identificação de pessoa colectiva n.º 503122696; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506750

AUTO REPARADORA — MARTINHO
& CANDEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 569;
identificação de pessoa colectiva n.º 504896318; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007506645

MARCENARIA CALVINHO, VIDIGAL & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502998881; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010211308

RUI CRUZ — SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 568;
identificação de pessoa colectiva n.º 504871838; data do depósito:
210605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011387426
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MOSCATEL & FILHOS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 969;
identificação de pessoa colectiva n.º 504755323; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009817133

AUTO-TÁXIS — QUINTÃS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 781;
identificação de pessoa colectiva n.º 504088343; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010607783

TÁXIS JOSÉ MARTINS DOS SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 617;
identificação de pessoa colectiva n.º 505337878; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2010202325

DIVERSEGUR — SOCIEDADE MEDIADORA
SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 386;
identificação de pessoa colectiva n.º 504220446; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2006678647

PHONOLÂNDIA — COMÉRCIO
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 092;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167553; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009833708

HENVI — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 140;
identificação de pessoa colectiva n.º 500918503; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011135087

SALAUR — CALÇADO, MALAS, DESPORTO
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04272;
identificação de pessoa colectiva n.º 501743677; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006845349

ANA PAULA BAPTISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 506816672; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817621

GRANITOS — MÁRMORES YONGFEI
& CHANGLONG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 427;
identificação de pessoa colectiva n.º 504563491; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009233689

CELEIRO REAL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 118;
identificação de pessoa colectiva n.º 505851750; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010214390

NOVO ESPECTÁCULO — PRODUÇÃO, SONORIZAÇÃO,
GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 064;
identificação de pessoa colectiva n.º 504126334; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011215412

RESTAURANTE CHINÊS UNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 937;
identificação de pessoa colectiva n.º 505074338; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009233670
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TÁXIS MOREIRA DE MASSAMÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0956;
identificação de pessoa colectiva n.º 500875782; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010625676

AUTO TÁXIS C. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 903;
identificação de pessoa colectiva n.º 505390655; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010624998

AUTO TÁXIS IDEAL DE S. GENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 566;
identificação de pessoa colectiva n.º 500457220; data do depósito:
050620.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010625757

HIDROSOLAR — SISTEMAS TÉRMICOS
E HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 505141124; data do depósito:
050110.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2002 e 2003.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006850369

INDALUZ — EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 137;
identificação de pessoa colectiva n.º 500170738; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009832973

TALHO SAMARITANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07349;
identificação de pessoa colectiva n.º 502797738; data do depósito:
050623.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2008177874

IPOPRÉDIOS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 997;
identificação de pessoa colectiva n.º 503617679; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817141

ALC IBÉRICA, SOCIEDADE ELECTRÓNICA, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05768;
identificação de pessoa colectiva n.º 502321512; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817117

SARAIVA & ALEXANDRE, MONTAGEM
DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 504758900; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2008617998

JET COOLER — ÁGUAS E CAFÉS, S. A.
(anteriormente PINHEIRO DE MELO & SALGADO, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 166/
960911; identificação de pessoa colectiva n.º 502127856; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 36/050722.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a sua existência com a denominação Jet
Cooler — Águas e Cafés, S. A., regulando-se pelo presente contrato
de sociedade e demais legislação aplicável e durará por tempo inde-
terminado.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto principal a captação, distribuição e
comercialização de água para consumo humano bem como a impor-
tação, exportação, distribuição e comercialização de cafés e produtos
derivados. Constitui ainda actividade da empresa importação, repre-
sentação, venda e aluguer de máquinas dispensadoras de água e de café
e, bem assim, de produtos e equipamentos acessórios destas.

2 — (Mantém-se.)

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

4 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009795628

DRILNOX — SOLUÇÕES PARA COSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 505629976; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 05 e 06/050615.
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Certifico que, conforme escritura depositada na pasta respectiva
da sociedade supra, renunciou à gerência Sílvia Maria Duarte Ferreira
Filipe, em 2 de Junho de 2005 e foi aumentado o capital social para
€ 9000 após o reforço de € 4000, subscrito e realizado em dinheiro,
sendo € 2000 pelo sócio Álvaro Manuel de Almeida Morais Caiado,
e € 2000 pelo sócio José Manuel de Almeida Cardoso Carriço, tendo
em consequência os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º passado a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DRILNOX — Soluções para Cons-
trução e Decoração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Belo Horizonte, 9, no
lugar de Paiões, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, e serem cri-
adas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, transformação e venda de már-
mores e granitos; importação; transformação, comércio e distribuição de
produtos, nomeadamente materiais e acessórios de construção civil e
decoração para exteriores e interiores, complementos para arquitectura,
revestimentos, fabrico e transformação de produtos de diversos materi-
ais, em madeira e seus derivados, montagens, serviços de manutenção,
projectos de arquitectura construtiva, paisagística, serviços de decoração
e execução dos mesmos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
nove mil euros e corresponde à soma de três quotas do valor nominal
de três mil euros cada, uma de cada um dos sócios, José Manuel Gon-
çalves Filipe, Álvaro Manuel de Almeida Morais Caiado e José Manu-
el de Almeida Cardoso Carriço.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de cem mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Álvaro Ma-
nuel de Almeida Morais Caiado, José Manuel de Almeida Cardoso
Carriço, desde já nomeados gerente e a José Manuel Gonçalves Filipe,
já nomeado gerente.

2 — Para que a sociedade se considere vinculada em todos os seus
actos e contratos, será necessária a intervenção de dois gerentes, sen-
do que um deles será obrigatoriamente o sócio Álvaro Manuel de
Almeida Morais Caiado, bastando a intervenção de qualquer um deles
para os actos de mero expediente.

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

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

16 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2003272593

GASPAR DE ALMEIDA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 505541815; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010474090

AUTO TÁXIS PEREIRA & GENEROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 468;
identificação de pessoa colectiva n.º 505185890; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010474104

NUTRISOFT — SERVIÇOS E PRODUTOS
PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 322;
identificação de pessoa colectiva n.º 505033224; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009832515

ALEXANDRINA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 584;
identificação de pessoa colectiva n.º 504034332; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010556135

HENRIQUE & SAAVEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01546;
identificação de pessoa colectiva n.º 500360804; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010556119

CONFRARIBEIROS — CONFRAGENS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 068;
identificação de pessoa colectiva n.º 505129400; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010556100

BALANÇO CERTO — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 749;
identificação de pessoa colectiva n.º 505004909; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010556208

BRISUMONE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 341;
identificação de pessoa colectiva n.º 506624820; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010556267
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TOUCH, ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 748;
identificação de pessoa colectiva n.º 506409292; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010556232

BOBIRÓTULO — INDÚSTRIA DE RÓTULOS
E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 503973882; data do depósito:
050519.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010217314

OLEGÁRIO FERNANDES — ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08030;
identificação de pessoa colectiva n.º 500206082; data do depósito:
050519.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010217284

QUINTINHA DO OURO — COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 142;
identificação de pessoa colectiva n.º 505514966; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2000807690

ABS PORTUGAL, PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 503060097; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2011165385

KILUVA PORTUGUESA — NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 201;
identificação de pessoa colectiva n.º 502407603; data do depósito:
050621.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009427300

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

BICA DA SAPATARIA — EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 469; identificação de pessoa colectiva n.º 506360954;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 01 e 02/050728.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da uma acta, onde consta a cessação de funções da administração do
administrador único João Augusto dos Santos Soares da Silva, em 20
de Julho de 2005, e outra em que foi nomeado para administrador
único, para o triénio de 2005-2008, Joaquim Manuel Jordão Servulo
Rodrigues, casado, residente na Rua de São Francisco Xavier, 104,
Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2006007645

FFFC — CONSULTADORIA TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 466; identificação de pessoa colectiva n.º 506740773;
data do depósito: 04082005.

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alexandra
Moreira Mota Leite. 2008176371

JOSÉ M. M. ELEUTÉRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 497; identificação de pessoa colectiva n.º 507012674;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050805.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 5000 euros para € 55 000, sendo o aumento de € 50 000
euros em dinheiro e subscritos pelo sócio único José Manuel da Mota
Eleutério, alterando o pacto social quanto ao artigo 3.º, n.º 1, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta e cinco mil euros, representado por uma única quota de
igual valor, pertencente ao sócio único José Manuel Mota Eleutério.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alexandra
Moreira Mota Leite. 2006007599

C. V. M. VEÍCULOS — COMÉRCIO VENDA
MANUTENÇÃO VEÍCULOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 512; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/20050805.

Certifico que foi constituída por Carlos Manuel de Araújo Ferreira,
viúvo, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.a

A sociedade adopta a denominação de C. V. M. Veículos — Comér-
cio Venda Manutenção Veículos, Unipessoal, L.da

2.a

1 — A sua sede é na Zona Industrial, Casal da Espinheira, vila,
freguesia e concelho de Sobral de Monte Agraço.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 239 — 15 de Dezembro de 200526 696-(210)

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim, criar sucursais, fili-
ais, agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

3.a

A sociedade tem por objecto o comércio e a reparação de automó-
veis.

4.a

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a uma única quota de igual valor pertencente
ao único sócio.

5.a

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em acta, pertence ao único sócio
Carlos Manuel de Araújo Ferreira, ficando desde já nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alexandra
Moreira Mota Leite. 2006507133

FFFC — CONSULTADORIA TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 466; identificação de pessoa colectiva n.º 506740773;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 01 e 02/20050804.

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

1 — Cessação das funções de gerente da sócia Ana Catarina Enri-
quez Ayuso Rogado, por renúncia, em 7 de Abril de 2005.

2 — Nomeação de gerente do sócio Francisco Enriquez Ayuso, em
10 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alexandra
Moreira Mota Leite. 2006007572

VILA FRANCA DE XIRA

DHOLLANDIA II — PRODUÇÃO DE PLATAFORMAS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05337/010713; identificação de pessoa colectiva
n.º 505241897.

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

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2010298594

SMART — SERVIÇOS DE MARKETING E VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06878/050704; identificação de pessoa colectiva
n.º 504102141; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/
050704.

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

1 — Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento — € 13,22, realizado em dinheiro, subscri-

to por ambos os sócios na proporção e em reforço das suas quotas.
Alteração parcial do contrato, tendo alterado os artigos 1.º e 3.º,

os quais passaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Smart — Serviços de Mar-
keting e Vendas, L.da, e tem a sua sede no Complexo Industrial da
Granja, D-14, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil e quinhentos euros
e corresponde à soma de duas quotas: uma de cinco mil duzentos e
cinquenta euros, pertencente ao sócio Daniel de Castro Vicente (bem
próprio), e outra de duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia
Maria Teresa de Castro Vicente.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009942035

MCPEÇAS — COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06857/050620; identificação de pessoa colectiva
n.º 507318285; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
050620.

Certifico que entre Manuel Porfírio Santos Cotrim, Rui Miguel
Duarte Cotrim e Anabela Henriqueta da Silva Vagante, foi constituída
a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MCPEÇAS — Comércio de Peças
para Automóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Combatentes, 1, rés-
-do-chão, loja direita, no Bom Sucesso, freguesia de Alverca do Riba-
tejo, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e montagem por grosso e retalho de peças e acessórios para
veículos automóveis, máquinas e ferramentas, equipamentos para
oficinas de automóveis, ferragens, material eléctrico e electrónico,
veículos motorizados e sua reparação e afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte e cinco mil euros, encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas: uma do valor nominal de vinte e dois mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Manuel Porfírio Santos Cotrim, e duas quotas
iguais do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada uma,
e uma de cada sócio Rui Miguel Duarte Cotrim e Anabela Henriqueta
da Silva Vagante.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte e cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Porfírio San-
tos Cotrim.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 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.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2006935615

APRENDIZES DO SABER — CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06856/050620; identificação de pessoa colectiva
n.º 507327071; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
050620.

Certifico que entre Filipa Alexandra Brito dos Santos e Maria Inês
Carvalho de Oliveira Massuça, foi constituída a sociedade com a de-
nominação em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Aprendizes do Saber — Centro de
Estudos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Ana Domingos Ferreira
Cera, 4, 1.º, B, Quinta da Omnia, freguesia de Alverca do Ribatejo,
concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de estudos e explica-
ções, ateliers lúdicos e orientação psicopedagógica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócia.

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.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam, desde já, nomeadas gerentes as sócias.
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.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2006935690

IMO-OFFICE — CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06852/050616; identificação de pessoa colectiva
n.º 507352068; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
050616.

Certifico que foi constituída por Sandra Marisa Duarte Correia dos
Santos uma sociedade unipessoal, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMO-OFFICE — Contabilidade,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Lugar do Mato, sem
número, freguesia de Calhandriz, concelho de Vila Franca de Xira.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, fiscalidade, consultoria para os negócios e a gestão; adminis-
tração e gestão de condomínios e imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme a sócia
decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única.
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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.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2010298810

CONSULTEWARE — CONSULTORIA EM EQUIPAMENTO
E TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06862/050623; identificação de pessoa colectiva
n.º 507271173; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
050623.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre Rui
Filipe Vidal da Silva e Vânia Maria Mira Castro e Silva, a qual se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CONSULTEWARE — Consulto-
ria em Equipamento e Tecnologia Informática, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Sacadura Cabral,
lote 21, 4.º, direito, freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de
Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria em equipamento e
programação informática e outras actividades conexas à informática.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de quinze mil euros titulada pelo sócio Rui Filipe
Vidal da Silva, e outra do valor nominal de cinco mil euros titulada
pela sócia Vânia Maria Mira Castro e Silva.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos sócios ou a não sócios,
a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

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 sócio Rui Filipe Vidal da Silva.
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.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2010298888

IVO CASTANHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05053/010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 502372346; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
09/050623.

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

1 — Aumento de capital, sendo o montante do aumento de
€ 90 144,24, realizado em dinheiro, subscrito € 22 536,06 pela só-
cia Maria Teresa Camilo Constantino Castanhas em reforço da sua
quota, e € 33 804,09 por cada um dos sócios Emília José Constanti-
no Castanhas da Silva e Sérgio Alexandre Constantino Castanhas,
casado com Graça do Céu Ribeiro Henriques Constantino Castanhas,
na comunhão de adquiridos, através da criação de duas novas quotas
de igual valor nominal.

2 — Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes do activo social, é de cento e cinquenta mil
euros, e corresponde à soma de cinco quotas: uma do valor nominal
de trinta e sete mil e quinhentos euros, titulada pela sócia Maria Teresa
Camilo Constantino Castanhas, e duas quotas iguais do valor nominal
de vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e noventa
e um cêntimos cada uma, uma de cada sócio Emília José Constantino
Castanhas da Silva e Sérgio Alexandre Constantino Castanhas (bens
próprios), e outras duas quotas iguais do valor nominal de trinta e
três mil oitocentos e quatro euros e nove cêntimos cada uma, uma de
cada sócio Emília José Constantino Castanhas da Silva e Sérgio Ale-
xandre Constantino Castanhas.

3 — Nomeação de gerente de Emília José Constantino Castanhas
da Silva.

Data: 16 de Junho de 2005.

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

Está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2010298896
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JPROM — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06850/050616; identificação de pessoa colectiva
n.º 507378318; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
050616.

Certifico que foi constituída por Jorge Manuel Alves Pedro uma
sociedade unipessoal, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JPROM — Promoção Imobiliá-
ria, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lírios do Monte, lote 1,
freguesia de São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoção imobiliária; compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; gestão admi-
nistração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o sócio
decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.
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
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2006940732

SABERES DE ONTEM — ARTESANATO E PRODUTOS
REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06860/050622; identificação de pessoa colectiva n.º 507366743;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/050622.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre Paula
Raquel Castelão do Vale e Sérgio Gabriel de Sousa Ferreira, a qual se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Saberes de Ontem — Artesanato
e Produtos Regionais, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Sousa Martins,
lote 105, Terra da Pastoria, freguesia de Forte da Casa, concelho de
Vila Franca de Xira.

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 produção, divulgação, promo-
ção e comercialização de bens derivados da aplicação das artes e ofí-
cios tradicionais e produtos regionais; cursos de artesanato, formação
na área das artes e ofícios tradicionais; comercialização de produtos
alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2010298861

LOURENÇO, AMARO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04377/990108; identificação de pessoa colectiva
n.º 504523600; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições
n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 14, 16 e 17/011228.

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

1 — Cessação de funções do gerente José Jacinto Amaro, por re-
núncia, em 22 de Fevereiro de 2000.

2 — Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de um milhão dois mil
seiscentos e doze escudos, e corresponde à soma de três quotas iguais
de trezentos e trinta e quatro mil duzentos e quatro escudos, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete aos sócios Jorge Lino Bau e Luís Filipe
Correia Bau, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a interven-
ção de um gerente para a sociedade se considerar validamente obriga-
da em todos os seus actos e contratos.

3 — Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5001 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas iguais de 1667 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 1000291003
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XIRAFORMA TRANSFORMAÇÃO DE METAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06892/050712; identificação de pessoa colectiva
n.º 507352041; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
050712.

Certifico que foi constituído por Henrique Miguel Lapas Cocheno
o contrato de sociedade supra, o qual se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação XIRAFORMA Transformação
de Metais, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Afonso
de Albuquerque, 57, 3.º, A, lugar de Alhandra, freguesia de Alhandra,
concelho de Vila Franca de Xira.

Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá transferir a sua
sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de transfor-
mação de metais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à cota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade até ao montante global correspondente ao valor
do capital social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.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 o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003641696

DHOLLANDIA — PLATAFORMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05466/011022; identificação de pessoa colectiva
n.º 505121042.

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

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2010298586

CABRAL & LOPES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05172/010409; identificação de pessoa colectiva
n.º 505346397.

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

4 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2010290364

LUSOALVES — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06821/050519; identificação de pessoa colectiva
n.º 503465623; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 02/
050519.

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

1 — Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: € 3004,80, realizado em dinheiro, subscri-

to por todos os sócios na proporção e em reforço das suas quotas.
Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 1.º

(corpo) e 3.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de LUSOALVES — Constru-
ção Civil, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Casal da Serra, 25,
3.º, esquerdo, Quinta da Piedade, freguesia de Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de mil duzen-
tos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009323785

IBEROL — SOCIEDADE IBÉRICA
DE OLEAGINOSAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 00455/670601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135959; inscrição n.º 24; número e data da apresentação:
10/050627.

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

1 — Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 25 000 000 euros realizados, 11 800 000 eu-

ros por incorporação de reservas livres e 13 200 000 em dinheiro,
mediante a emissão de 2 505 000 000 acções de 0,01 euros cada.

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco milhões e cinquenta mil euros,
dividido em dois mil e quinhentos e cinco milhões de acções de um
cêntimo cada, está integralmente realizado e encontra-se representa-
do em dinheiro e nos valores activos da sociedade.

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

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006928368

QUERFROTA, GESTÃO DE FROTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06231/030801; identificação de pessoa colectiva
n.º 506656500; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 06/
050725.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006928112
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TECNOVENTIL — VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06550/040715; identificação de pessoa colectiva
n.º 507012526; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: of. 03 e 04/050725.

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

1 — Cessação de funções do gerente Roberto Luís Serra do Vale,
por renúncia, em 18 de Abril de 2005.

2 — Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º,
4.º, n.º 3, e aditados os n.os 4 e 5, 6.º, 7.º e 8.º, os quais passam a ter
a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TECNOVENTIL — Ventilação e
Ar Condicionado, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Sérgio,
143, 1.º, direito, em Alverca do Ribatejo, freguesia de Alverca do
Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros e corresponde à soma de duas quotas de cinco mil euros
cada, uma de cada sócio António Carlos Franco Cosme e Hugo Miguel
Mota Pacheco Lamas Fernandes.

ARTIGO 4.º

3 — A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a intervenção de dois gerentes.

4 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhantes, quando estra-
nhos aos negócios sociais.

5 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade em primeiro lugar
e dos sócios não cedentes em segundo, os quais têm direito de prefe-
rência.

ARTIGO 7.º

1 — A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
Por acordo com o respectivo titular;
Quando qualquer quota haja sido penhorada, arrestada ou por qual-

quer outro meio envolvida em processo judicial que leve à sua arre-
matação, adjudicação ou venda judicial;

Quando qualquer sócio não cumpra as deliberações sociais aprova-
das em assembleia geral.

2 — O preço de amortização será livremente acordado entre a
sociedade e o titular da quota amortizada, ou na falta de acordo, será
determinada de acordo com os balanços dos últimos três exercícios.

ARTIGO 8.º

A convocatória das assembleias gerais serão convocadas por carta
registada com aviso de recepção, enviadas com pelo menos 15 dias
de antecedência.

Designação dos gerentes António Carlos Franco Cosme e Hugo
Miguel Mota Pacheco Lamas Fernandes, em 18 de Abril de 2005.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009943422

DRAWBUSINESS — CONSULTADORIA E GESTÃO
DE PROJECTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05231/010515; identificação de pessoa colectiva
n.º 505444208; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 01/050725.

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

1 — Deslocação da sede para Poligno de Actividades Económicas,
Salgados da Póvoa, lote A, bloco 3, piso 1, Forte da Casa, freguesia
de Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006928104

SCONEM — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04554/990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504521829;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 03/050722.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009943414

F. DUARTE FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06905/050722; identificação de pessoa colectiva n.º 504162578;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 2.º, n.º 1, 6.º, n.os 2 e 3, do contrato de sociedade, os quais
passam a ter a seguinte nova redacção:

2.º

A sede social é na Praceta da República, 1, 1.º, direito, freguesia de
Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira.

6.º

2 — O sócio Frederico Duarte de Jesus Francisco continua nomea-
do gerente e fica desde já também nomeada gerente a sócia Cecília
Maria Lopes Vicente Francisco.

3 — Para a sociedade se considerar obrigada em todos os actos e
contratos em juízo e fora dele, é necessária a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009942922

PÉROLA CONTA — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 05906/021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506060349;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050722.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. —  A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006928082

TRISAN DISTRIBUIÇÃO — VÍDEO, CINEMA
E EDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04389/990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504521420;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/050812.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Aumento de capital.
Montante do aumento: € 245 000, realizado por incorporação de

prestações suplementares, subscrito por ambos os sócios, com a cria-
ção de duas novas quotas de € 122 500, cada, respectivamente.

Capital: € 250 000.
Sócios e quotas:
1 — António Joaquim Oliveira dos Santos: € 122 500; € 2500.
2 — Graça Maria Magalhães Cardoso Oliveira dos Santos:

€ 122 500; € 2500.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006928384

MAGNAFRETE — TRANSITÁRIOS, LOGÍSTICA
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06903/050721; identificação de pessoa colectiva
n.º 503682411; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 10/
050721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º, n.º 1, do contrato de sociedade, o qual passa a ter a seguin-
te nova redacção:

1.º

1 — A sociedade mantém a firma MAGNAFRETE — Transitári-
os, Logística e Distribuição, L.da, e tem a sua sede no Polígono de
Actividades Económicas do Forte da Casa, lote C, bloco 6, freguesia
do Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006928066

FERNANDO PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03348/950522; identificação de pessoa colectiva n.º 503469351;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 09/050721.

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

4.º

O capital social é de dezanove mil novecentos e cinquenta e um
euros e noventa e dois cêntimos, integralmente realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma de duas quotas uma de dezoito mil novecen-
tos e cinquenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos; e outra de
novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos, ambas per-
tencentes ao sócio Fernando Mário Lopes da Costa Pinto.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006941658

PAPELARIA CAPELA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06902/050721; identificação de pessoa colectiva n.º 507352882;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050721.

Certifico que foi constituída por Jacinta Maria Ferreira Padinha
Cera, o contrato de sociedade supra, o qual se rege pelos seguintes
artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Papelaria Capela — Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cumeira, Vivenda Santo
Estêvão, 73, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Fran-
ca de Xira.

3 — Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá mudar
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
papelaria, jornais e revistas, livros, brinquedos, guloseimas, tabaco,
brindes, perfumes, lotarias e outros jogos de apostas.

3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente à sócia Jacinta Maria Fer-
reira Padinha Cera.

2 — O capital encontra-se realizado em dinheiro.

4.º

A sócia poderá fazer prestações suplementares de capital até ao
montante de vinte e cinco mil euros, mediante deliberação da assem-
bleia geral.

5.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia,
desde já nomeada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
3 — A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2008704653

BUDELPACK ALVERCA INDUSTRIAL, PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06687/050103; identificação de pessoa colectiva
n.º 507038134; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 07/050720.

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

Cessação das funções de gerente de Pedro Manuel de Almeida e
Vasconcelos, por renúncia em 9 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006941631

TAUROTUR — SOCIEDADE DE TURISMO
DO RIBATEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 02706/930211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502983400; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 02 e 03/050720.

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

1 — Cessação das funções do administrador único Rogério Paulo
Abreu e Lima Anacleto Simões, por renúncia em 10 de Junho de 2005.

2 — Nomeação de administrador único: Adília Maria Teixeira Si-
mões, divorciada, Avenida de Elísio de Moura, 357, 10.º, B, Coimbra.

Prazo: até ao final do triénio 2004-2006.
Data: 10 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006941615

CONSAMIP SOCIEDADE DE EMPREITADAS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04601/990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504512480;
inscrição n.º 2: número e data da apresentação: 01/050720.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006941607

SOGUIPE — SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02603/921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502850914;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 14/050719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 3.º e 8.º do contrato de sociedade, os quais passaram a ter
a seguinte nova redacção:

3.º

A sociedade tem objecto social o comércio e indústria de móveis,
gradeamentos, portões e sistemas de alta segurança, obras de carpin-
taria, montagem de móveis e instalação de equipamentos para casas
de banho.

8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital a realizar
pelos sócios até ao montante de cem vezes a do capital social se o
desenvolvimento da sociedade assim o exigir, nas condições delibera-
das em assembleia geral, a qual condicionará os respectivos reembol-
sos, desde já autorizados, podendo também ser efectuados suprimen-
tos nos termos a deliberar em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009943309

A.  J .  F. REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06013/030131; identificação de pessoa colectiva n.º 506348083;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 03/050719.

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

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, e corresponde à soma de três
quotas, uma quota no valor nominal de dois mil cento e vinte e cinco
euros, pertencente ao sócio Joaquim Fernando Ferreira, outra quota de
dois mil cento e vinte e cinco euros pertencente à sócia Ana Maria Rolo
Rocha Marques de Almeida, e uma quota de valor nominal de setecentos
e cinquenta euros pertencente ao sócio Abílio Margarido Gonçalves.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006928040

FRANCA LEZÍRIA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 03540/960410; identificação de pessoa colectiva
n.º 505219832; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 07 e 08/050719.

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

1 — Cessação das funções de gerente de Rogério Duarte Sebastião,
por renúncia em 30 de Junho de 2005.

2 — Designação de gerente de António Joaquim Pereira Martins.
Data: 16 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006941569

SAFEMODE — SISTEMAS INFORMÁTICOS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06919/050803; identificação de pessoa colectiva
n.º 506579620; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 05/
050803.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º, n.º 2, do contrato de sociedade, o qual passa a ter a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Ângelo Marques, lote 5,

loja D, no lugar e freguesia do Sobralinho, concelho de Vila Franca de
Xira.

3 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2006941585

SITE VISION CONSTRÓI — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 6895/050718; identificação de pessoa colectiva
n.º 507385608; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
050718.

Certifico que foi constituída por Bruno Miguel Moreira Carvalho e
Susana Espadanal Marques Carvalho, o contrato de sociedade supra, o
qual se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Site Vision Constrói — Sociedade de
Construções L.da, com sede na Rua de António Sérgio, 21, 1.º, direi-
to, na cidade, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
no país ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção de infra-estruturas de suporte
das estações de radiocomunicações, montagem de estruturas metáli-
cas, construção de edifícios, compra e venda de bens imóveis para
revenda, avaliações e consultadoria imobiliária.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro já entrado na caixa social, está dividido em duas quotas: uma
do valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, perten-
cente ao sócio Bruno Miguel Moreira Carvalho e outra do valor no-
minal de duzentos e cinquenta euros pertencente à sócia Susana Espa-
danal Marques Carvalho.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral pertence ao sócio Bruno Miguel Moreira Car-
valho, o qual é desde já nomeado gerente, sendo suficiente a assina-
tura de um gerente para vincular a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro lugar

e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de preferência.
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6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009943058

SNACK BAR O TREVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03289/950307; identificação de pessoa colectiva n.º 503412155;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/050718.

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

1 — Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: € 70 000, realizado em dinheiro, subscrito

por ambos os sócios na proporção e em reforço das suas quotas.
Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao artigo 3.º,

o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de setenta e
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de trinta e sete mil e
quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009943066

NEGREIRA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04123/980326; identificação de pessoa colectiva
n.º 504183052; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 02 e 03/050718.

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

1 — Cessação de funções de gerente de Elsa Maria Cordeiro Alhi-
nho, por renúncia em 13 de Julho de 2005.

2 — Alteração total do contrato, o qual se fica a reger pelos se-
guintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Negreira — Transportes, Socieda-
de Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Alpriate, 15, lugar de
Alpriate, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

2.º

A sociedade tem por objecto transporte ocasional de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado é de quarenta e nove mil
oitocentos e setenta e nove euros e setenta e oito cêntimos, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal do sócio Carlos Jorge
da Silva Varão Negreira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao seu único sócio, já
nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura, para obrigar a so-
ciedade em todos os actos e contratos.

A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de certos
actos e categoria de actos, mediante as respectivas procurações.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003618996

SOREMOR — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03759/970203; identificação de pessoa colectiva n.º 504790641;
averbamentos n.os 3, 5 e 6 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; núme-
ros e data das apresentações: 03, 05, 06 e 07/05/050721.

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

Deslocação da sede social para a Rua de Serpa Pinto, 55, 1.º, direi-
to, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

Cessação de funções da gerente Francisca Godinho Gazua Romero,
por renúncia em 31 de Maio de 2005.

Nomeação do gerente Ricardo Alexandre Godinho Romero, em 31
de Maio de 2005.

Deslocação da social para a Rua de Maria Lamas, 21, cave, esquer-
da, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Isabel
dos Santos Russo. 2010292197

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MOREIRA
DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 01538/860526; identificação de pessoa colectiva n.º 501672214;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 08/050715.

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

Nomeação da gerente Ana Bela de Almeida da Silva Moreira de
Oliveira.

Data: 11 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003641718

PINTO & CANILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04796/000407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504855573; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 02/050715.

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

1 — Cessação das funções do gerente José Carlos Figueira Salda-
nha, por renúncia em 14 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2009943023

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

LAREIRA ALENTEJANA — SERVIÇO DE RESTAURANTE
E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00035; identificação de pessoa colectiva n.º 502054751; data
do depósito: 12062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2011068959
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ELVAS

SONDELVAS — SONDAGENS E CAPTAÇÃO DE ÁGUA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 00926/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503788929.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígra-
fe, foram depositados os documentos da prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2007039206

AGROCINCO — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 00478/
880617; identificação de pessoa colectiva n.º 501995064.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígra-
fe, foram depositados os documentos da prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2007039184

GAVIÃO

ENG. EURICO M. M. LOURENÇO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 00117/
20050708; identificação de pessoa colectiva n.º 504602985; data
do depósito: 17082005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Abel de Matos Marques
Coelho. 2001467265

PONTE DE SOR

SOEIRO & FILHOS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 502482826; data da entrada:
30062005.

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.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220613

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS ALMOINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 508;
identificação de pessoa colectiva n.º 504113739; data da entrada:
30062005.

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.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220605

ALVES MARTINS — FARMÁCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 505409046; data da entrada:
30062005.

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.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220591

JOANA GOMES VARELA DIAS — FARMÁCIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 732;
identificação de pessoa colectiva n.º 504752260; data da entrada:
30062005.

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.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220621

GES, GABINETE DE ENGENHARIA DO SOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 146;
identificação de pessoa colectiva n.º 501641688; data da entrada:
30062005.

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.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220630

TUDABRILHAR — LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 279;
identificação de pessoa colectiva n.º 502722797; data da entrada:
30062005.

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.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220800

MARQUES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 267;
identificação de pessoa colectiva n.º 502606592; data da entrada:
30062005.

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.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220818

SAPATARIA CENTIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 435;
identificação de pessoa colectiva n.º 503660736; data da entrada:
30062005.
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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.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220834

DIOGO & HENRIQUES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 540;
identificação de pessoa colectiva n.º 504316893; data da entrada:
30062005.

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.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220850

CENTRO EQUESTRE SÔRHIPICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 669;
identificação de pessoa colectiva n.º 505641984; data da entrada:
30062005.

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.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220877

SOCIEDADE AGRÍCOLA FELIZARDO PREZADO

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 498;
identificação de pessoa colectiva n.º 502979992; data da entrada:
30062005.

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.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos Santos
Narciso. 2008220842

PORTALEGRE

SELENIS FIBRAS — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE FIBRAS DE POLIÉSTER PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1024;
identificação de pessoa colectiva n.º 503739839; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 04/280705.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo da deliberação de aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 28 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Amorim da Cruz
Carvalho. 2008267113

SELENIS — INDÚSTRIA DE POLÍMEROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500116458; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 45; número e data da apresentação: 03/280705.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo da deliberação de aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 28 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Amorim da Cruz
Carvalho. 2008267148

E-NEV — WEBDESIGN, CONSULTADORIA E SERVIÇOS
DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1192;
identificação de pessoa colectiva n.º 506476928; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
of. 1 e 2/190105.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Vítor Ma-
nuel Carvalho de Miranda cessou funções de gerente, por renúncia
em 9 de Outubro de 2003.

Foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal
de mil setecentos e setenta e cinco euros e outra no valor nominal de
mil quatrocentos e cinquenta euros pertencentes ao sócio Nuno Ma-
dail Mendes da Luz e uma no valor nominal de mil setecentos e se-
tenta e cinco euros pertencente à sócia Vânia Sofia Martins Miranda
Mendes da Luz.

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

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Amorim da Cruz
Carvalho. 2008810844

PORTO
AMARANTE

PREDIMOURE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Moure, Lufrei, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º  1264/
19980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504260359; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050721.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 13 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010822730

INFANTÁRIO CRESCE FELIZ, L.DA

Sede: Reguengo da Capela Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 692/
19930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502953810; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 05/20050721.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 19 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010822692
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A. J. V. T., PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Toqueira, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2468/
20050721; identificação de pessoa colectiva n.º P 507117816;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20050721.

Certifico que entre Alberto Jorge Vieira Teixeira, solteiro, maior,
e Maria Fernanda Marques Vieira, divorciada, constituíram a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. J. V. T., Promoção Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Toqueira, freguesia de Telões,
concelho de Amarante.

2 — A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer subsidi-
ária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representação
social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a compra e venda, promoção,
exploração, arrendamento e administração de imóveis, construídos ou
adquiridos pela sociedade, a revenda dos adquiridos para esse fim, a
realização de empreendimentos imobiliários, a prestação de serviços
de consultoria, a elaboração de estudos e projectos técnicos e econó-
micos, sua execução, administração e coordenação, a prestação de
serviços e a realização de operações necessárias ou adequadas aos re-
feridos fins, a gestão e exploração de estabelecimentos hoteleiros e
similares, e aquisição de participações sociais em sociedades que te-
nham ou não objecto social semelhante ao seu.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido da seguinte forma: uma quota no valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Al-
berto Jorge Vieira Teixeira e uma quota no valor nominal de qui-
nhentos euros pertencente à sócia Maria Fernanda Marques Vieira.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios.
2 — A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,

que terá sempre direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração„conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um gerente, o
qual será eleito pela assembleia geral.

2 — É desde já nomeado gerente o sócio Alberto Jorge Vieira
Teixeira.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura dos procuradores nomeados dentro dos limites

dos poderes das respectivas procurações.

ARTIGO 8.º

Ao gerente são atribuídos os mais amplos poderes admitidos por
lei, com excepção dos atribuídos nestes estatutos à assembleia geral
de sócios, competindo-lhe representar a sociedade em juízo e fora
dele, activa ou passivamente.

2 — É inteiramente vedado ao gerente fazer, por conta da socie-
dade operações alheias ao seu fim ou objecto ou por qualquer forma
obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata desti-
tuição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que por
esses actos contraia para com a sociedade ou para com terceiros.

3 — A gerência fica autorizada a realizar operações de compra e
venda de automóveis e de equipamento informáticos ou de telecomu-
nicações, bem como a efectuar contratos de leasing, de aluguer de
longa duração, de renting ou de locação financeira.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com pelo menos 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

ARTIGO 10.º

1 — Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade poderá efectuar adiantamentos aos sócios sobre
lucros atribuíveis ao período decorrido do exercício em curso, desde
que se encontrem preenchidos os requisitos legais aplicáveis.

ARTIGO 11.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá, com os herdeiros ou representante legal, respectivamente; os
herdeiros deverão nomear um de entre si, que a todos represente,
enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 12.º

Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão de quota em
massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota do
sócio respectivo.

ARTIGO 13.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos membros da
gerência em exercício as funções de liquidatários.

ARTIGO 15.º

Todas as normas legais dispositivas podem ser derrogadas por de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 16.º

O gerente ora nomeado fica desde já autorizado, nos termos do
disposto na alínea b) do número cinco do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, a proceder ao levantamento total da impor-
tância depositada no Banco Espírito Santo, S. A., a 19 de Abril de
2005, a fim de suportar as despesas inerentes à constituição da soci-
edade e início da sua actividade.

ARTIGO 17.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, designa-
damente, as desta escritura, registos e outras despesas inerentes, serão
suportadas pela sociedade.

Conferida, está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010822706

ERRISANTOS — CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Vale da Loura, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2376/
20041215; identificação de pessoa colectiva n.º 507175654; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 06 e 8/20050721.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções da gerente Laura Maria Silva Pinto,
por renúncia em 13 de Junho de 2005, e pela inscrição n.º 5, foi feito
o registo de alteração parcial de pacto (com nomeação de gerentes).

Disposições alteradas: artigos 1.º e 5.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ERRISANTOS — Construções e Obras
Públicas, L.da, com sede no lugar de Ramalhada, freguesia de Real,
concelho de Amarante.

O capital social é de cem mil euros e corresponde à soma de duas
quotas de igual valor nominal de cinquenta mil euros, ambas perten-
centes ao sócio José António Pinto dos Santos. Quotas estas realiza-
das quanto a metade do seu valor nominal respectivo.

§ único. Os restantes cinquenta mil euros serão realizados no prazo
de cinco anos a contar de 29 de Novembro de 2004.
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5.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º É desde já nomeado gerente o sócio José António Pinto dos
Santos, continuando gerente o agora não sócio Fernando Miguel Pin-
to dos Santos.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
bastante a assinatura de um gerente.

§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato alterado
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010822684

CARLOS ALBERTO — MÓVEIS, L.DA

Sede: Salgueirinhos, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 539/
19900921; identificação de pessoa colectiva n.º 502419687; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 01/20050720.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme.

A Escriturária Superior, Ana Nogueira Teixeira Martins.
2010822595

CLICOFF — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Taipa, 174, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2469/
20050721; identificação de pessoa colectiva n.º 507416945; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050721.

Certifico que Rui Miguel Guadalupe Teixeira, casado com Elsa
Patrícia Moreira Teixeira, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de CLICOFF — Serviços de In-
formática, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Taipa, 174, freguesia de Freixo de
Cima, concelho de Amarante.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação,
comercialização, manutenção e assistência técnica de equipamentos
informáticos; actividades de contabilidade e consultoria económica e
financeira; elaboração, tratamento e projecção de vídeos e fotografias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a 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.

Conferidas, estão conforme.

3 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010822650

TURISMOTEL — HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Sede: Urbanização do Outeiro, loja 2, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1988/
20020417; identificação de pessoa colectiva n.º 502749016; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 04 e 05/20050719.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções do vogal do conselho de administração
Rui Manuel Ribeiro da Mota.

Cargo: vogal.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Dezembro de 2004.
E pela inscrição n.º 4, foi feito o registo de nomeação do vogal do

conselho de administração, Álvaro Manuel da Cunha Cardoso, por
cooptação, com início em 1 de Janeiro de 2005.

Cargo: vogal.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010822641

QUINTA DO ENGUIEIRO — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Urbanização do Outeiro, Edifício Miratâmega, loja 2, São
Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2230/
20030930; identificação de pessoa colectiva n.º 506696030; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 02 e 03/20050719.

Certifico que pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções do vogal do conselho de administração
Rui Manuel Ribeiro da Mota.

Cargo: vogal.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Dezembro de 2004.
E pela inscrição n.º 03, foi feito o registo de nomeação do vogal

do conselho de administração Álvaro Manuel da Cunha Cardoso, por
cooptação, com início em 1 de Janeiro de 2005.

Cargo: vogal.
Prazo de duração do mandato: 2003-2005.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010822633
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QUINTA DO ARADIO — CULTURA DE PLANTAS
MEDICINAIS, L.DA

Sede: Igreja, Louredo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1380/
19990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504612433; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 12/20050721.

Certifico que pela inscrição n.º 6 foi feito o registo de aumento de
capital e alteração parcial do contrato.

Quantia do aumento: € 36,06, realizado em dinheiro pelos sócios
Maria Helena Ferraz da Silva, Andreia Maria Ferraz da Silva Carvalho
e Tiago José Ferraz da Silva Carvalho, na proporção das suas quotas.

Disposições alteradas: n.º 1 do artigo 1.º, artigos 2.º e 3.º, e o n.º 1
do artigo 5.º, cujos artigos do pacto social ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Quinta do Aradio — Turismo Rural,
L.da

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em turismo rural; cultura, transformação e
comercialização de plantas medicinais.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quinze
mil euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de sete mil
trezentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Maria Helena Ferraz
da Silva de Carvalho, e outras duas do valor nominal de três mil oi-
tocentos e vinte e cinco euros, pertencentes uma a cada um dos res-
tantes sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

Ficou arquivado na pasta respectiva o texto do contrato alterado
na sua redacção actualizada.

Conferidas, estão conforme.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010808673

MESTRE JARDINEIRO, L.DA

Sede: Figueiredo, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1992/
20020419; identificação de pessoa colectiva n.º 506119408; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20050721.

Certifico que pela inscrição n.º 3 foi feito o registo de aumento de
capital.

Quantia do aumento: € 15 000, realizado em dinheiro pelos sócios
na proporção das suas quotas.

Disposição alterada: artigo 4.º, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é do montante
de vinte mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de dezasseis mil euros, pertencente ao sócio António José Trigo,
duas de valores nominais iguais de dois mil euros pertencentes uma a
cada uma das sócias Laura Amial Trigo e Maria João Amial Trigo.

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

Conferida, está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010822617

CONSTRUTORA DO TÂMEGA, S. A.

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 171, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 30/
19471118; identificação de pessoa colectiva n.º 500073945; ins-
crição n.º 07; número e data da apresentação: 03/20050721.

Certifico que pela inscrição n.º 07 foi feito o registo de projecto
de cisão:

Modalidade: cisão simples por destaque de parte do património da
sociedade para a constituição de uma nova sociedade.

Sociedade participante: Construtora do Tâmega, S. A.
Sede: Rua de Cândido dos Reis, 171, Cepelos, Amarante
Sociedade a criar: Construtora do Tâmega, L.da
Sede: Rua da Tâmega, Machava, Maputo, Moçambique.
Objecto: construção de obras públicas ou privadas, nomeadamente

construção civil ou industrial, barragens, hidráulica, marítima e fluvi-
al, aeroportos e bases aéreas, estradas e auto-estradas, vias férreas,
túneis, canais de irrigação, pontes, abastecimento de águas e sanea-
mento, instalações eléctricas e mecânicas, montagem de equipamen-
tos, elaboração de projectos de engenharia civil, construção de edifí-
cios, compra e venda de imóveis, incluindo a compra para revenda
dos adquiridos para esse fim.

Capital: € 9 600 000.
Alterações projectadas na sociedade incorporante: não houve alte-

rações na sociedade cindida.

Conferida, está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010808797

QUINTA DO ARADIO — TURISMO RURAL, L.DA

Sede: Igreja, Louredo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1380/
19990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504612433; data
da apresentação: 20040628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe relati-
vo ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2010808800

MICROMARÃO — INFORMÁTICA E SISTEMAS, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2446/
20050602; identificação de pessoa colectiva n.º 507368886; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20050602.

Certifico que entre António José Queirós Ribeiro, casado com Maria
de Lurdes Teixeira Esteves Ribeiro, na comunhão de adquiridos, e
António Manuel Ribeiro de Sousa, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MICROMARÃO — Informática e
Sistemas, L.da, e vai ter a sua sede no Clube Residencial da Madalena,
freguesia de Madalena, concelho de Amarante.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de
representação local.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de equipamento
informático a retalho, desenvolvimento e comercialização de pro-
gramas informáticos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas de valor nominal igual de dois mil
e quinhentos euros pertencente uma a cada um dos sócios António
José Queirós Ribeiro e António Manuel Ribeiro de Sousa.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade, remunerada ou não
conforme deliberado em assembleia geral fica afecta aos sócios Antó-
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nio José Queirós Ribeiro e António Manuel Ribeiro de Sousa, desde já
nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela sua assinatura de
qualquer um deles.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
do sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela carece
nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ramos
Cardoso Mesquita. 2010808169

FELGUEIRAS

J. R. PINTO & PINTO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3179/
050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507397541; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/050718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Ricardo Pinto Queirós e Nuno Fernando Pinto de Queirós, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. R. Pinto & Pinto, Construções, L.da,
com sede na Rua de Agostinho Ribeiro, sem número, freguesia de
Margaride (Santa Eulália), concelho de Felgueiras.

§ 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 construção civil e obras públicas.
Terraplenagens.

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 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.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2008784177

FELMALHAS — CONFECÇÃO DE MALHAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3177/
050712; identificação de pessoa colectiva n.º 507406826; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/120705.

Certifico que António da Cunha constituiu a sociedade unipessoal
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de FELMALHAS — Confecção
de Malhas, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede no lugar do Assento, freguesia de Várzea,
concelho de Felgueiras.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em confecção de artigos de malha.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação, em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a 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.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2008784169

FABELITO — FÁBRICA DE EMBALAGENS
E LITOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 948/
920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502678623; data da
apresentação: 230605.
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Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2007348110

HABIFELGUEIRAS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2078/
001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505183935; data da
apresentação: 230605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2008792366

INFORFELGUEIRAS — CENTRO DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2422/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505755491; data da
apresentação: 230605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2011260604

EVA & MANUELA — VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2807/
030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506375307; data da
apresentação: 230605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2011226210

LUCER — CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1777/
981022; identificação de pessoa colectiva n.º 504260960; data da
apresentação: 230605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 2000592139

ANTÓNIO AUGUSTO MELO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2051/
000912; identificação de pessoa colectiva n.º 504969773; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2008792064

JARDIM-DE-INFÂNCIA AS FLORINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 742/
890619; identificação de pessoa colectiva n.º 502178663; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2006413740

EUROFLEX — COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 624/
871013; identificação de pessoa colectiva n.º 501890378; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2003602321

SILVA & CARVALHAIS — ARMAZÉM DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1396/
951211; identificação de pessoa colectiva n.º 503554626; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2007132710

AMS — FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1574/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503944874; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2008792056

LEONOR COUTO & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2180/
010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505476991; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2008792226

EUROKIWI — FRUTICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2853/
030624; identificação de pessoa colectiva n.º 506316351; data da
apresentação: 20050627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2001030010

SOCOPÉ — COMÉRCIO DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2909/
031023; identificação de pessoa colectiva n.º 506738426; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2011261422

CATI & CÉSAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2307/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505673193; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2001030479

PÃO QUENTE ORION, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1169/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503168343; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2008311473

POLICAL — COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1669/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504115405; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 2003602330

LOUSADA

GALERIAS LEAL PINHEIRO COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: lugar da Granja, Covas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00763/
960102; identificação de pessoa colectiva n.º 503558281; data da
apresentação: 220805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008699706

HAPPY SCHOOL — ACADEMIA DE ESTUDOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Pocinhas, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01812/
030522; identificação de pessoa colectiva n.º 506519007; data da
apresentação: 180805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008232832

MAIA

DE HAAN PORTO (TRANSITÁRIOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 03763/
931008; identificação de pessoa colectiva n.º 503135518; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 32 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2;
números e datas das apresentações: 07/050401 e 15/050719.

Certifico que foi efectuada a cessação de funções do gerente Pieter
Willelm de Wal, em 22 de Julho de 2003, por óbito, e a cessação de
funções do gerente Klaas Bakker, em 17 de Julho de 2005, por renúncia.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170300

NORTÁVIA — TRANSPORTES AÉREOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 134/
890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502241560; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 01/050728.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de € 333 333, tendo sido
alterados os artigos 3.º, 4.º e 16.º, alínea b), que ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social consiste na actividade de transporte aéreo, regular
e não regular, de passageiros e carga, assistência em escala a aerona-
ves de terceiros e auto assistência em escala, bem como a manuten-
ção, reparação e construção de aeronaves, formação e treino de pes-
soal aeronáutico, trabalho aéreo, fretamento e comercialização de
aeronaves, de combustíveis e lubrificantes e todos os serviços do âmbito
aeronáutico.

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

O capital social é de trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta
e três euros, está integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e
encontra-se dividido em 333 333 acções com o valor nominal de um
euro cada uma.

ARTIGO 16.º

Competência do conselho de administração

b) Abrir, transferir e encerrar sucursais, filiais, delegações ou ou-
tras formas locais de representação, no pais ou no estrangeiro, quan-
do o julgar conveniente.

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

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010153391
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DMJB — CONSULTADORIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 895/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505330776; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/050622.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a recondução dos
membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008, em 24
de Março de 2005.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010151313

MANUEL DOS SANTOS SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 349/
20011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505836459; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 25/050721.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo o extracto do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 13 de Maio de 2005.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166043

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DILECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 949/
20040330; identificação de pessoa colectiva n.º 502213990; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/050721.

Certifico que foi depositada a acta de onde consta a deslocação de
sede para Rua Velha de Mandim, Chiolo, Barca, Maia.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2004445475

WEGEURO — INDÚSTRIA ELÉCTRICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 773/
20020513; identificação de pessoa colectiva n.º 506177521; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 03/050527.

Certifico que o capital foi reduzido à cifra de € 6 836 801, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de sete milhões oitocentos e trinta e seis
mil oitocentos e um euros, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro.

2 — O capital social é representado por 7 836 801 acções, com o
valor nominal de um euro cada, nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis, a requerimento e à custa dos accionistas.

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

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010171128

AUTODRAI — MANUTENÇÃO AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 707/
20050721; identificação de pessoa colectiva n.º 507059700; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/050721.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AUTODRAI — Manutenção Auto,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Augusto Martins, 56,
11.º, apartamento n.º 112, Maia.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como serem criadas sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na manutenção e recondicionamento de
veículos, comércio de veículos e acessórios, representações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma só quota da sua única sócia Laurinda
da Motta Gomes.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações em objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
desde já nomeada gerente Laurinda da Motta Gomes.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir à sócia prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global equivalente ao décuplo do capital social.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166124

HEALTHLYPET — COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO
CANINA E FELINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 708/
20050721; identificação de pessoa colectiva n.º 507167457; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/050721.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HEALTHLYPET — Comércio de Ali-
mentação Canina e Felina, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Mar-
celino Jesus Rocha, lote 18, entrada 35-43, da freguesia de Avioso
(Santa Maria), do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede pode ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, representação e comercia-
lização por grosso e a retalho de todo o tipo de produtos para ani-
mais, nomeadamente produtos alimentares caninos e felinos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma de três mil e quinhen-
tos euros, pertencente à sócia Susana Cristina da Silva Gomes, e outra
de mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Sérgio Miguel da Rocha
Queirós.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.
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2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos 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, mesmo com objecto diferente do seu,em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

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 con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166116

ENGIVIEW — ENGENHARIA E MULTIMÉDIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 710/
20050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507211693; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 08/050722.

Certifico que por Maria Sameira Gomes Rocha foi constituída a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ENGIVIEW — Engenharia e Multi-
média, Unipessoal, L.da, com sede na Travessa do Santo Condestável,
109, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

§ único. Por simples decisão da gerência,a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de engenharia e técnicas afins;
comercialização, instalação e prestação de serviços de conteúdos
multimédia e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital social.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166191

CENTRO 2 S — CENTRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 545/
20050412; identificação de pessoa colectiva n.º 507189027; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 14 e 15/050721.

Certifico que foi efectuada a cessação de funções do gerente José
Domingos Torres Pimentel de Freitas Lima, em 12 de Julho de 2005,
por renúncia, tendo sido alterados os artigos 4.º e 6.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, di-
vidido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, uma de
cada um dos sócios Carlos Manuel da Cunha Marques Barbosa e Maria
de Fátima Pereira de Sousa.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde
já ficam designados gerentes.

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

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

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166086

MARIA DA CONCEIÇÃO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 873/
881212; identificação de pessoa colectiva n.º 502074892; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 26/050721.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo o extracto do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 13 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166060

BARCAGESSOS — GESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 656/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 505832127; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5, inscrição n.º 10 e averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 19, 21 e 22/
050721.

Certifico que foi efectuada a cessação de funções da gerente Maria
Alice da Silva Moreira Duarte, em 8 de Setembro de 2004, por re-
núncia, tendo sido alterado o artigo 6.º, n.os 1 e 2, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios que, desde
já, são nomeados gerentes.

2 — Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

Mais certifico que foi efectuada a deslocação de sede para Rua das
Agras, 709, armazéns 1 e 2, Avioso (Santa Maria), Maia.

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

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166051
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DÉDALO — COMÉRCIO DE JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 847/
990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504542923; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
050721.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a deslocação de
sede para Praceta das Tílias, 15, Milheiros, Maia.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166035

DANIEL PORTELA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 21 521/
751103; identificação de pessoa colectiva n.º 500340129; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 23/050721.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo o extracto do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 2 de Abril de 1997.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166027

IMOLOTE — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 03648/
930824; identificação de pessoa colectiva n.º 503049212; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 09/050721.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a designação do
gerente Joaquim Manuel de Araújo Fraga, casado, residente na Rua da
Arroteia, 260, Modivas, Vila do Conde, em 18 de Julho de 2005.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166019

ARTEFACTO — MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 383/
20030404; identificação de pessoa colectiva n.º 503037907; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
34/050721.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a rectificação de
sede para Rua do Nicho, 191, fracção G, Avioso (São Pedro), Maia.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166094

EUGÉNIO CERQUEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 934/
990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504606042; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 07/050722.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º (corpo) e 2.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Eugénio Cerqueira & Filho, L.da, e tem
a sua sede na Rua Central da Corga, 525, da freguesia de Águas Santas,
do concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de contabilidade, auditoria
e consultoria fiscal, cafetaria, snack-bar, comércio a retalho de artigos
de papelaria, jornais e revistas, apostas mútuas desportivas e lotarias.

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

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166183

CIVIBRAL — SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 14 445/
600916; identificação de pessoa colectiva n.º 500187606; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 31; número e data da apresentação: 10/
050722.

Certifico que foram depositadas cartas de onde consta a cessação
de funções dos membros do conselho de administração Aníbal Augus-
to Machado Matos, Domingos Armando Barbosa da Silva e António
Manuel Paula Rocha, em 9 de Junho de 2005, por renúncia.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166175

PROJECT SIERRA PORTUGAL IV — CENTRO
COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 515/
20020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505947161; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 14/050720.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a designação dos
membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008. Conse-
lho de administração: presidente — Álvaro Carmona e Costa Porte-
la; vogais: José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo, Fernando
Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira, Pedro José d’Hommée
Caupers e José Fernando Cordeiro Falcão Mena; fiscal único — De-
loitte & Associados, SROC, S. A., representada por Jorge Manuel
Araújo de Beja Neves; suplente — António Marques Dias (ROC). Data
da deliberação: 21 de Março de 2005.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010153316

BAZAR CRESTINS DE JOSÉ MANUEL E MARIA
DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 708/
890510; identificação de pessoa colectiva n.º 502158204; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/050722.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo o extracto do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 31 de Dezembro de 1997.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166159

INTEGRUM — SERVIÇOS PARTILHADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 793/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 502159855; ins-
crição n.º 31; número e data da apresentação: 06/050722.

Certifico que foi efectuada a deliberação de redução do capital so-
cial, cujo extracto da inscrição é do teor seguinte:

Deliberação de redução de capital social. Montante do capital após
a redução: € 50 000. Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166140

CASIMIRO CORREIA & M. OLIVEIRA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 705/
20031013; identificação de pessoa colectiva n.º 506644979; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: of. 04 e 05/050722.
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Certifico que Casimiro da Silva Correia cessou funções de gerente,
em 15 de Julho de 2005, por renúncia, tendo sido alterados os arti-
gos 3.º, n.º 1, e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de vinte e cinco mil euros pertencente à sócia Jacinta Flora
de Sousa Correia e duas quotas iguais, no valor nominal de doze mil e
quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Cláudio Daniel
Sousa Marques de Oliveira e Gregory Yervand Babayans.

ARTIGO 4.º

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

2 — Ficam desde já designados gerentes além do sócio Claúdio
Daniel Sousa Marques Oliveira os sócios Jacinta Flora de Sousa Cor-
reia e Gregory Yervand Babayans.

3 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes, sendo sempre obrigatória assinatura da gerente Jacinta Flora
de Sousa Correia.

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

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

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166213

PARCOMARCO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 673/
20020325; identificação de pessoa colectiva n.º 504786270; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
11/050720.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a recondução dos
membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170377

SONAE SIERRA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 02252-A/
920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502290811; inscrições
n.os 45, 46 e 47; números e data das apresentações: 12, 13 e 14/050719.

Certifico que foi alterado o artigo 10.º, n.º 1, cujo extracto da ins-
crição é do seguinte teor:

Alteração do contrato. Artigo alterado: 10.º, n.º 1. Estrutura da admi-
nistração: conselho de administração, composto de 3, 5, 7, 9, 11 ou 13.

Mais certifico que foi efectuada a designação dos membros dos
órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008. Conselho de adminis-
tração: Belmiro Mendes de Azevedo, Jeremy Henry Moore Newsum,
Álvaro Carmona e Costa Portela, João Gonçalo Sassetti Pessoa Jor-
ge, José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo, Neil Leslie Jones,
Pedro José d’Hommée Caupers, Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos
Paupério, Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira,
António José Santos Silva Casanova, casado, residente na Rua de
António Saldanha, 53, Lisboa, e Benoit François Pierre Prat-Stan-
ford, casado, residente na Rua Scribe, 3, Paris, França; fiscal único —
Deloitte & Associados, SROC, S. A., representada por Jorge Manuel
Araújo de Beja Neves; suplente — António Marques Dias (ROC). Data
da deliberação: 4 de Abril de 2005.

Certifico ainda que foi efectuada a designação do secretário e su-
plente, para o quadriénio de 2005-2008, respectivamente, Joaquim
Albano Martins Pereira Mendes, residente na Calçada da Arrábida, 1,
Edifício D, habitação 52, Porto, e Adrian Perrins Ford, casado, resi-
dente em Chad Wyche, Manor Road, Chagford Devon, TQ 13 8AS,
Inglaterra, em 27 de Abril de 2005.

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

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170318

FREITAS & TEIXEIRA MENDES — CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 852/
20000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504962850; aver-
bamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/050719.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a deslocação de
sede para Via do Lidador da Igreja, 368, Vila Nova da Telha, Maia.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170334

JÚLIO TEIXEIRA & SARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 09529/
980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504122207; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 09/050722.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo o extracto do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 11 de Julho de 2005.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010166167

COIMBRASHOPPING — CENTRO COMERCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 03592/
930802; identificação de pessoa colectiva n.º 502220317; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 13/050720.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a designação dos
membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008. Conse-
lho de administração: presidente — Álvaro Carmona e Costa Porte-
la; vogais: José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo e Ana Maria
Guedes Antunes de Oliveira; fiscal único — Deloitte & Associados,
SROC, S. A., representada por Jorge Manuel Araújo Beja Neves; su-
plente — António Marques Dias (ROC). Data da deliberação: 21 de
Março de 2005.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010153375

NOVO LANCE — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 703/
20050719; identificação de pessoa colectiva n.º 507314034; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/050719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Novo Lance — Contabilidade e
Fiscalidade, L.da, tem a sua sede na Rua da Espinhosa, 1002, da fre-
guesia de Avioso (São Pedro), do concelho da Maia.

2 — A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, bem como abrir agencias, sucursais e filiais em qualquer parte
do território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá participar em outras sociedades e em agru-
pamentos complementares de empresas, com o mesmo objecto ou
com objecto diferente, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto contabilidade e fiscalidade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está dividido em duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Ana
Isabel Costa e Silva e Elsa Maria da Costa Figueiredo.
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ARTIGO 4.º

As sócias poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares até ao montante do capital social, nos termos legais.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias Ana
Isabel Costa e Silva e Elsa Maria da Costa Figueiredo, que, desde já,
são nomeadas gerentes.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura das duas gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios mas a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade a quem é
reservado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes, em segundo.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido arrestada, penhorada, arrolada ou

arrematada por quem não seja sócio ou de qualquer modo, se encon-
tre sujeita a procedimento contencioso;

c) Quando a titular da quota, directa ou indirectamente, impeça o
normal andamento dos negócios da sociedade ou promova, de alguma
forma, o seu descrédito;

d) Quando algum dos sócios exercer actividade concorrencial à
sociedade;

e) Quando, em consequência de partilha por divórcio, a quota não
seja adjudicada a sócia titular da mesma;

No caso das alíneas b), c) e d) o valor da amortização será o
valor nominal, salvo se outro for o valor imposto por imperativo
legal.

No caso da alínea e) o valor da amortização será aquele que resul-
tar do ultimo balanço desde que sobre o mesmo não haja decorrido
mais de três meses.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170288

D. G. O. — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 168/
20040811; identificação de pessoa colectiva n.º 507006470; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
08/050719.

Certifico que foi depositada acta de onde consta a cessação de fun-
ções da gerente Dulce Maria Fernandes da Guia Gouveia Oliveira, em
30 de Maio de 2005, por renúncia.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010170245

ANÍBAL RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 916/
20040311; identificação de pessoa colectiva n.º 503588024; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 01/050719.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo o extracto do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 18 de Julho de 2005.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2004128240

MARCO DE CANAVESES

GRANIMPAZ — GRANITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02269/20050720; identificação de pessoa colectiva
n.º 507247230; número e data de apresentação: 01/20050720.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação GRANIMPAZ — Granitos, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social no lugar de Monte da Paz, fre-
guesia de Alpendorada e Matos, concelho de Marco de Canaveses,
podendo o conselho de administração, por simples deliberação, trans-
ferir a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe e bem assim criar ou extinguir delegações, agênci-
as ou outras formas de representação da sociedade em Portugal ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto principal extracção, transfor-
mação e comércio de granitos.

2 — Mediante deliberação da assembleia geral poderá constituir uma
sociedade por quotas unipessoal, sociedades por quotas ou sociedades
anónimas, comparticipar na constituição de quaisquer outras socieda-
des, adquirir e alienar participações noutras sociedades, mesmo que com
objecto diferente do seu, em agrupamentos complementares de empre-
sas e consórcios, e com as mesmas praticar todas as operações em di-
reito permitidas, bem como alienar, onerar e dar em locação imóveis
da sociedade.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 4.º

1 — O capital , totalmente realizado e subscrito em dinheiro, é de
cinquenta mil e vinte e nove euros e está dividido em 7147 acções no
valor nominal de sete euros cada.

2 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, podendo haver títulos de 1, 10, 100, 500 e 1000 ac-
ções.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações convertíveis ou não em
acções por proposta do conselho de administração aprovada em as-
sembleia geral.

2 — Os accionistas terão o direito de preferência na subscrição de
obrigações, na proporção das acções que então possuírem.

3 — A sociedade pode adquirir acções próprias dentro das condi-
ções e limites previstos na lei.

ARTIGO 6.º

1 — Nos aumento de capital, por entradas de dinheiro, os accio-
nistas terão direito de preferência nas subscrições das novas acções,
na proporção das participações sociais de que forem titulares à data
da deliberação.

2 — A sociedade poderá exigir dos accionistas maiores prestações
acessórias de capital, revestindo o tipo de prestações acessórias até
um montante máximo equivalente ao décuplo do capital social, sen-
do a prestação a efectuar por cada accionista na proporção da sua
participação no capital da sociedade de que forem titulares à data da
deliberação, sendo necessária, para aprovação da respectiva delibera-
ção da assembleia geral, uma maioria de dois terços do capital.

3 — As prestações acessórias devem ser efectuadas gratuitamente.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Os accionistas poderão fazer-se representar por outro accionista
ou por outra das pessoas previstas na lei, por meio de procuração,
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carta ou qualquer outro meio de comunicação credível, dirigido ao
presidente da mesa, e recebido com pelo menos um dia de antecedên-
cia sobre a data em que a assembleia reúna.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral elegerá por um período de quatro anos o seu pre-
sidente e um secretário.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas pela forma exigida por
lei pelo presidente, ou, na sua ausência ou impedimento por qualquer
dos seus secretários.

2 — Em primeira convocatória pode desde logo ser marcada a se-
gunda data para a reunião da assembleia no caso desta não poder fun-
cionar na primeira data marcada, devendo mediar entre as duas datas
um prazo máximo de 15 dias.

3 — A assembleia geral será convocada em sessão extraordinária
sempre que o fiscal único o entenda conveniente, e assim, quando tal
seja requerido, nos termos da lei, por um ou mais accionistas que
possuam acções correspondentes pelo menos 5 % do capital social.

ARTIGO 10.º

1 — As assembleias gerais considerar-se-ão regularmente constitu-
ídas desde que estejam presentes ou devida e legalmente representa-
dos, accionistas representando mais de 50 % do capital social, salvo
o disposto no número seguinte.

2 — As deliberações sobre a alteração do contrato da sociedade,
fusão, cisão, transformação e dissolução de sociedade, bem como as
relativas ao esforço na reintegração do capital social, deverão ser
tomadas por maioria representando, pelo menos, dois terços do capi-
tal social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 — O conselho de administração, eleito pelo prazo de quatro anos,
é composto por um presidente e dois administradores, eleitos em
assembleia geral.

2 — O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores a gestão corrente da sociedade, podendo ser este ac-
cionista ou estranho à sociedade.

3 — O administrador manter-se-á em funções, com plenitude dos
seus poderes, embora decorrido o prazo para que foi eleito, até que o
novo tome posse.

ARTIGO 12.º

1 — Compete ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de gestão e representação da sociedade, em juízo e fora dele.

2 — O conselho de administração tem, além dos poderes que, por
lei e por este contrato lhe forem conferidos, poderes para confessar,
desistir e transigir em qualquer processo judicial ou arbitral.

3 — O presidente tem voto de qualidade nas deliberações do con-
selho e zelará pela perfeita execução daquelas, orientando as activi-
dades da sociedade.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do presidente do conselho
de administração ou pelo administrador Luís José Baptista Vieira
Antunes.

ARTIGO 14.º

 1 — O conselho de administração reunirá sempre que o presiden-
te ou um dos administradores entendam necessário, ficando dispensa-
dos de efectuar reuniões mensais, nos termos e para os efeitos do
disposto no n.º 2 do artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 — Compete ao presidente ou a qualquer um dos administradores
convocar as reuniões do conselho.

3 — A convocatória será dispensada sempre que o conselho deli-
berar pré fixar as datas das suas reuniões.

4 — Para que o conselho de administração possa reunir e deliberar
validamente é necessária a presença e o voto da maioria absoluta dos
seus membros tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 15.º

 A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e seu legal
suplente, revisores oficiais de contas, nos termos da lei, eleitos em
assembleia geral, por um período de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 16.º

1 — Ficam desde já designados para o quadriénio de 2005-2008 os
seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Eugénia das Dores Batista Pinto.
Secretária: Elsa Maria Pereira Alves Tavares.
Conselho de administração:
Presidente: José Manuel Vieira Antunes.
Administradores: Luís José Baptista Vieira Antunes e Laurinda Rosa

Baptista Vieira Antunes.
Fiscal único: Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes

Manuel Augusto Pires Fernandes (ROC n.º 671).
Suplente: José Carlos Canedo Gonçalves da Mota, ROC n.º 767).
2 — Os administradores foram dispensados de prestar caução.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007897091

PAÇOS DE FERREIRA

FERMACOL — COMPONENTES PARA MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01479/000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504900277;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011082943

MANUEL MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00356/840515; identificação de pessoa colectiva n.º 501451730;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2008699102

HERNÂNI & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00557/890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502109858;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011082560

AUTO REPARADORA JORGE COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01814/011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505763362;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2008698955
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ANTÓNIO CARLOS SOUSA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01953/020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506228304;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de o 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011083303

CRISTO REI — ESCOLAS DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 02020/021206; identificação de pessoa colectiva n.º 506166570;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Robrigues Ferreira. 2011083338

SISTEM LIDER — SISTEMAS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00736/911227; identificação de pessoa colectiva n.º 502671700;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011083427

GABRIEL & RIBEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01315/981112; identificação de pessoa colectiva n.º 504276905;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011083346

HABILIS — INDÚSTRIA MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 02023/021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506239098;
data da apresentação: 20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011083311

CONTACTO MÓVEIS DE ALBERTO RAINHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01719/010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505559498;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011113792

M. J. A. — EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01718/010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505587874;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011118476

EMPRESA DE CONFECÇÕES — MARTINS & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01650/010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505491168;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2008699676

JOSÉ MOURA & MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01817/011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505746336;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2008717623

LUÍS FERREIRA NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01621/010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505333538;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2008710270

CARPINTARIA SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01687/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505544920;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2011118417
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LUÍS PINTO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01742/010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505685981;
data da apresentação: 200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2008717577

VÍTOR MARTINS — ARQUITECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00552/880707; identificação de pessoa colectiva n.º 502003332;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 13/050707.

Certifico que, pela acta n.º 1, de 21 de Junho de 2005, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Designação de secretário da sociedade: Manuel Cardoso Ferreira,
solicitador, casado, Rua de Pinheiro d’Aquém, 160, 2.º, direito, Val-
bom, Gondomar. Secretária suplente: Maria José Cardoso Ferreira,
solicitadora, casada, Rua de Vitorino Nemésio, 49, rés-do-chão, direi-
to, Valbom, Gondomar. Duração dos mandatos: até final do mandato
de 2004-2005. Data da deliberação: 21 de Junho de 2005.

Está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel Soares
Rodrigues Ferreira. 2009730275

PAREDES

JOAQUIM FERNANDO SOUSA LEAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03403/
20050727; identificação de pessoa colectiva n.º 507424409; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20050727.

Certifico que Joaquim Fernando de Sousa Leal, casado com Rosa
Maria Martins Vieira Leal sob o regime da comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Joaquim Fernando Sousa Leal,
Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Aldeia, 105, freguesia de Gandra,
concelho de Paredes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante; actividades de
catering; organização de festas e eventos, nomeadamente, casamen-
tos e outros similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação, em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a 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.

4 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009870662

RISCOS — SOCIEDADE EDITORA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02988/
199910920; identificação de pessoa colectiva n.º 502617845; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 03/20050727.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterada a
redacção do artigo 1.º, n.º 1, do pacto, cujo teor passou a ser o se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Riscos — Sociedade Editora, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Além Rio, freguesia de
Recarei, concelho de Paredes.

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

Está conforme.

4 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2007803593

G E A — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03137/
20040130; identificação de pessoa colectiva n.º 506827593; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007790440

REGIDALTE — COMÉRCIO DE TÊXTEIS
E ARTIGOS PARA O LAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02878/
20020729; identificação de pessoa colectiva n.º 506214656; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20050809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para Fontes, freguesia de Parada de Todeia, con-
celho de Paredes.

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

Está conforme.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009871928

TALHO CENTRAL — LUÍS MANUEL PINHEIRO
DE FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00964/
19900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502406283; data
da apresentação: 20050628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004,

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007781450

4WD — PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01744/
19971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504008889; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007781948

INOVADORA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01581/
19870702; identificação de pessoa colectiva n.º 501854169; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa. 2007789027

COSTA PEREIRA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01845/
19980513; identificação de pessoa colectiva n.º 504144553; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa. 2007775166

NOVA PAREDES — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01184/
19921207; identificação de pessoa colectiva n.º 502884746; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2010850815

TERRA VERDE — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02932/
19951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503557870; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789000

VALEMÓVEL — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01515/
19960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503558850; Data
de apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007781344

WISI — WEBDESIGNER, INTERNET E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02865/
20020709; identificação de pessoa colectiva n.º 506181855; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007781620

LINO PERPÉTUA — MODA EM VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01820/
19980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504110632; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007781921

CAFÉ SNACK-BAR VIRAGEM DO MILÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02075/
19990921; identificação de pessoa colectiva n.º 504628380; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007781964

JOMARINHO — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02066/
19990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504350714; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789051

BONGADO — SOCIEDADE PRODUTORA
DE RAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00599/
19831007; identificação de pessoa colectiva n.º 501359206; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789060
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PADARIA FREITAS — INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00214/
19750123; identificação de pessoa colectiva n.º 500125007; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007781786

AURÉLIO DOS SANTOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01220/
19930317; identificação de pessoa colectiva n.º 502950269; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007781956

CONFECÇÕES DUDU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02286/
19910131; identificação de pessoa colectiva n.º 502493461; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20050809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Zona Industrial de Cete, pavilhão B, fre-
guesia de Cete, concelho de Paredes.

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

Está conforme.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009871880

SAGOMA — COMÉRCIO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03407/
20050805; identificação de pessoa colectiva n.º 507438558; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 064/20050805.

Certifico que entre Salvador Gonzaga Martins da Silva e mulher,
Sónia Pinto Félix de Macedo, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, Carlos Martins da Silva, casado com Maria de Lurdes Pe-
reira Nunes Martins da Silva em comunhão de adquiridos, e a socie-
dade SANMARINO, Investimentos e Imobiliária, S. A., com sede na
Rua de Santos Pousada, 1295, Bonfim, Porto, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SAGOMA — Comércio de Madei-
ras e Derivados, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Trás da Candeeira, 10, freguesia de
Rebordosa, concelho de Paredes.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem

como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais ou agências onde
entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de madeiras, deriva-
dos de madeiras, mobiliário e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros e está dividido em quatro quotas, sendo duas iguais
do valor nominal de doze mil e quinhentos euros pertencentes uma a
cada um dos sócios Salvador Gonzaga Martins da Silva e Carlos Mar-
tins da Silva, outra do valor nominal de cinco mil euros pertencente
à sócia Sónia Pinto Félix de Macedo e outra do valor nominal de
vinte mil euros pertencente à sócia SANMARINO, Investimentos e
Imobiliária, S. A.

2 — Depende de deliberação dos sócios em assembleia geral a cele-
bração de contratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação cabe
aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral, na qual
será deliberado se os mesmos, auferirão ou não qualquer remuneração,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Salvador Gonzaga Mar-
tins da Silva e Sónia Pinto Félix de Macedo.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

4 — Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

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

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

industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo;
f) Os gerentes podem constituir mandatários.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota de qualquer só-
cio, quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, desde
que não haja oposição julgada procedente, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

2 — O valor da amortização será o que resultar do último balanço.

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.

12 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009871731
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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