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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE FERREIRA
DO ZÊZERE

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Vila de
Rei, no dia 7 de Junho de 2004, de fl. 68 a fl. 69 do livro n.º 24-E,
foram alterados os estatutos da associação com a denominação em
epígrafe, Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, com
sede na Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 2, em Ferreira
do Zêzere, freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere, quanto aos
artigos 1.º e 36.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

O Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere é uma
associação de duração ilimitada sem fins lucrativos e tem a sua sede
na Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 2, em Ferreira do
Zêzere, freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere, podendo mudá-la
por deliberação da direcção e passando a reger-se pelos presentes es-
tatutos.

ARTIGO 36.º

De acordo com a alínea i) do artigo 19.º, no caso de a assembleia
geral deliberar a dissolução da associação, todo o seu património re-
verterá para o município de Ferreira do Zêzere, Câmara Municipal.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2004. — A Ajudante Destacada, em substituição
legal, Silvina Maria Gonçalves Pereira Isabelinho. 3000147958

ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES E PESCADORES
DE TAVIRA — APTAV

Certifico, narrativamente, que em 5 de Julho de 2005, no Cartório
situado na Rua de 25 de Abril, 2-C, em Tavira, foi outorgada uma
escritura de constituição de associação, lavrada de fl. 2 a fl. 3 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 5-A do Cartório de Tavira
a cargo do notário licenciado Joaquim Augusto Lucas da Silva.

A associação adopta a denominação de Associação de Armadores e
Pescadores de Tavira — APTAV , tem a sua sede na Rua da Comuni-
dade Lusíada, 1, rés-do-chão, direito, freguesia de Santiago, concelho
de Tavira, e tem por objecto social o estudo, promoção e o desen-
volvimento da actividade piscatória, no domínio técnico, comercial
e associativo, assegurando aos seus associados uma crescente partici-
pação nas decisões e nos programas relacionados com esta actividade
e uma maior informação e divulgação da mesma.

Os órgãos sociais da Associação são a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um
secretário e um vogal.

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente, um
secretário, um tesoureiro e um vogal.

3. Diversos

O conselho fiscal é composto um presidente, um secretário e um
relator.

A Associação obriga-se com a assinatura do presidente e do tesou-
reiro.

A duração do mandato dos órgãos sociais é de três anos.

5 de Julho de 2005. — A Adjunta, por delegação, Paula Cristina
Agostinho Domingos. 3000177504

CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CASTELÃO

Extracto

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2005, lavrada no
Cartório Privado de Odemira, a cargo da notária Ana Paula Lopes
António Vasques, a fls. 44 e seguintes do livro n.º 3-E, foram altera-
dos os estatutos da associação sem fins lucrativos denominada Clube
de Caça e Pesca do Castelão, com sede no lugar do Castelão, freguesia
de São Luís, concelho de Odemira, quanto ao artigo 2.º «Objecto»,
dos respectivos estatutos.

Está conforme o original.

30 de Junho 2005. — A Notária, Ana Paula Lopes António
Vasques. 3000178129

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE GADO BOVINO
DA FREGUESIA DE MELRES

Extracto

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2005, exarada a
fls. 117 e 117 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 7-F do
Cartório Notarial a cargo da notária Isabel Alexandra Lima Queirós,
foi constituída entre Alfredo da Rocha e Sousa, casado com Ana So-
ares Borges sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia de
Melres, do concelho de Gondomar, onde reside, na Travessa da Boa-
vista, 26, e outros, uma associação, por tempo indeterminado, com a
denominação em epígrafe, com sede na Rua do Maestro José Mace-
do, na freguesia de Melres, concelho de Gondomar, tendo como ob-
jectivo apoiar os seus associados dos prejuízos que sofram no seu
gado bovino.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Notária, Isabel Alexandra Lima
Queirós. 3000186141

ASSOCIAÇÃO DE JUDO DO DISTRITO DA GUARDA

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, a fls. 85
e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 1-F do Notá-
rio licenciado Eduardo José Costa Reis Santos, titular do alvará do
Cartório Notarial de Gouveia, sito na Avenida de 25 de Abril, na ci-
dade e concelho de Gouveia, foram alterados os estatutos da associa-
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ção denominada Associação de Judo do Distrito da Guarda, com sede
na Rua do Almirante Gago Coutinho, 23, 2.º, 6300-507 Guarda, e a
sua duração é por tempo indeterminado.

A Associação de Judo do Distrito da Guarda tem por fins promo-
ver, dinamizar, regulamentar e dirigir no distrito da Guarda, sob a
orientação da Federação Portuguesa de Judo, a prática de judo, esta-
belecendo e mantendo relações com as restantes associações congé-
neres do País.

Poderão ser associados da Associação de Judo do Distrito da Guar-
da todos os clubes, colectividades ou organismos que no distrito da
Guarda se dediquem à prática do judo.

São órgãos sociais da Associação de Judo do Distrito da Guarda a
assembleia geral, a direcção, o conselho fiscal, o conselho técnico e
o conselho juridicional.

Está conforme o original e nada mais há que amplie, restrinja,
modifique ou condicione a parte transcrita.

1 de Outubro de 2005. — A Colaboradora, (Assinatura ilegível.)
3000186238

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DA PORTELA DO LOBO

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2005, lavrada a
fl. 63 do livro de notas n.º 1 para escrituras diversas do Cartório
Notarial de Portimão, a cargo do notário Carlos Augusto Veloso Por-
tela, foram alterados os estatutos da associação com a denominação
de Associação de Caçadores e Pescadores da Portela do Lobo, com
sede em Chão das Donas, na Estrada de Vale de Arrancada, 1, na fre-
guesia e concelho de Portimão, ficando o artigo 2.º dos seus estatutos
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objectivo consiste na actividade de caça e pesca desportiva
e na criação em cativeiro, sendo seus fins:

a) Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a
prática ordenada e melhoria do exercício da caça;

b) Zelar pelas normas legais sobre a caça.

Conferida, vai conforme.

4 de Novembro de 2005. — O Adjunto, Ilídio da Conceição
Guerreiro Poucochinho. 3000186398

UNISPORTO — ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO
EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Certifico que, por escritura de 24 de Outubro de 2005, exarada a
fl. 135 do livro de notas n.º 8-A do Cartório Notarial a cargo de João
Ricardo da Costa Menezes, respectivo notário, foi constituída uma
associação de índole sócio-profissional, educativo e cultural, sem ca-
rácter lucrativo, com a denominação de UNISPORTO — Associação
para a Cooperação em Organização e Gestão de Serviços, número de
identificação de pessoa colectiva P 507347854.

Sede: Rua do Padre António Vieira, 195, freguesia do Bonfim,
concelho do Porto.

Objecto: estudos da organização e gestão de serviços para o desen-
volvimento sócio-profissional, económico, educativo e cultural dos
trabalhadores e cooperação técnica com associações sindicais e com
organizações congéneres nacionais e estrangeiras.

Associados: podem ser associados todas as pessoas singulares e
colectivas, de qualquer nacionalidade, que estejam interessadas na
concretização do objectivo associativo.

Está conforme, declarando que na parte omitida nada há que alte-
re, prejudique ou restrinja as especificações legais da parte transcrita.

24 de Outubro de 2005. — O Notário, João Ricardo da Costa
Menezes. 3000186504

ESTORIL BASKET CLUBE

Certifico que, por escritura lavrada hoje, a fls. 105 e 105 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 54 do Cartório Notarial de
Cascais, do notário Luís Alvim Pinheiro Belchior, foi constituída uma
associação com a denominação em epígrafe, a qual durará por tempo
indeterminado a contar de hoje e tem a sua sede na Urbanização das
Areias de São João, lote 7, rés-do-chão, direito, Alapraia, freguesia
do Estoril, concelho de Cascais.

A Associação tem como fim a promoção do desporto, competi-
ções desportivas e actividades de formação sem fins lucrativos.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Podem ser associados todas as pessoas singulares que estejam inte-
ressadas na concretização dos fins da associação.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — Pelo Notário, o Colaborador, com
delegação de poderes, Rui Jorge Cadinha Noronha. 3000186762

ASSOCIAÇÃO PORTUGAL-MOÇAMBIQUE

Certifico que, por escritura de 26 de Outubro do corrente ano, la-
vrada a fl. 97 do livro de notas para escrituras diversas n.º 21-J do
Cartório Notarial da Doutora Maria do Rosário da Costa Gomes, fo-
ram alterados os estatutos da associação com a denominação em
epígrafe, com sede na cidade do Porto, na Avenida de Fernão de
Magalhães, 615, 4.º, direito, pessoa colectiva n.º 504291319, alte-
rando a sede social para o Largo do Duque da Ribeira, 32-54, Porto,
mantendo no entanto a designação e o objecto. Alteram os estatutos
pelos quais a Associação se rege, quanto à redacção dos artigos 1.º,
5.º, 8.º, 13.º, 18.º, 19.º e 24.º. Haverá três categorias de associados:
fundadores, pessoas que tenham subscrito a escritura de constituição
da Associação, honorários, pessoas que, através se serviços ou dona-
tivos, dêem contribuição especialmente relevante para a prossecução
dos fins da Associação, e efectivos, pessoas que se proponham cola-
borar na realização dos fins da instituição, obrigando-se ao pagamen-
to da jóia e quota mensal ou anual, nos montantes a fixar pela assem-
bleia geral.

9 de Novembro de 2005. — O Colaborador, (Assinatura ilegível.)
3000186779

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ALPRIATE

Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 2002, lavrada a
fls. 83 e 83 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 201-D do
Cartório Notarial de Sobral de Monte Agraço, foi constituída uma
associação com a denominação de Associação Recreativa de Alpria-
te, com sede na Rua de 25 de Abril, Parque Infantil, Alpriate, fregue-
sia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa,
sem fins lucrativos.

A Associação tem por objecto a promoção cultural dos sócios atra-
vés de educação física, desportiva e de acção recreativa e social, vi-
sando a sua formação humana integral.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos em simultâneo e o seu
mandato terá a duração de dois anos.

À direcção compete a gestão de toda a actividade da Associação,
com vista à prossecução dos fins sociais.

A Associação obriga-se com a intervenção conjunta do presidente
e do tesoureiro.

10 de Setembro de 2002. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição dos Santos Coelho. 3000187379

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FERMENTELENSE

DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E PESSOAS DA 3.A IDADE

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Associação
Fermentelense de Assistência a Crianças e Pessoas da 3.ª Idade, tam-
bém designada abreviadamente por APAFA, congrega e representa
pais e encarregados de educação da Associação Fermentelense de
Assistência a Crianças e Pessoas da 3.ª Idade.
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ARTIGO 2.º

A APAFA é uma instituição sem fins lucrativos, com duração ili-
mitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omissos,
pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APAFA tem a sua sede social na Associação Fermentelense de
Assistência a Crianças e Pessoas da 3.ª Idade, na freguesia de Fermen-
telos, concelho de Águeda.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

São fins da APAFA:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

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

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

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

ARTIGO 6.º

Compete à APAFA:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

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

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

escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;
d) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-

ções similares ou suas estruturas representativas, visando a represen-
tação dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APAFA os pais e os encarregados de educação
dos alunos matriculados na Escola e que voluntariamente se inscre-
vam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

APAFA;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APAFA;
c) Utilizar os serviços da APAFA para a resolução dos problemas

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

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

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

estatutos;
d) Os que não satisfaçam o pagamento da quota anual.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da APAFA: a assembleia geral, o conselho execu-
tivo e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

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

b) A eleição para os corpos sociais da APAFA, deverá ser feita
mediante apresentação de listas até oito dias antes da assembleia ge-
ral.

c) Na eventualidade da não observação do disposto na alínea b), a
eleição dos órgãos sociais será realizada com elementos presentes na
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo);

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro-secretário e este pelo segundo-secretário.

c) Na falta de um dos secretários, os associados presentes na as-
sembleia indicarão um membro da assembleia para o substituir.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro pe-
ríodo de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório anual
de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa, a pedido do conselho executivo ou do
conselho fiscal ou por petição subscrita por, pelo menos, 20 % dos
associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de 15 dias, por circular enviada a todos os associados,
indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerên-

cia;
e) Apreciar e votar a integração da APAFA em federações e ou

confederações de associações similares;
f) Exoneração dos associados;
g) Dissolver a APAFA;
h) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

preciação.
ARTIGO 19.º

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

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

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

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a APAFA;
f) Propor à assembleia geral o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
g) Admitir os associados.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados: um presidente
e dois vogais.
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ARTIGO 23.º

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

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

a conformidade estatutária dos actos do conselho executivo.

ARTIGO 24.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

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

ARTIGO 26.º

A APAFA só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois mem-
bros do conselho executivo, sendo obrigatória a do presidente ou do
tesoureiro.

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APAFA, depois de satisfeito o
passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

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

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela APAFA e a pri-
meira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma co-
missão instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

Conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000187399

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA

DO 1.º CICLO DE VILA NOVA DE OUTIL

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da
Escola Básica do 1.º Ciclo de Vila Nova de Outil, de agora em diante
designada apenas por Associação de Pais, é constituída pelos pais e
encarregados de educação dos alunos.

a) Tem a sua sede na Escola Básica do 1.º Ciclo de Vila Nova de
Outil, freguesia de Outil, conselho de Cantanhede e distrito de Coim-
bra.

b) Rege pelos presentes estatutos e, nos casos omissos, pela lei
geral.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objectivo, assegurar a efectivação dos
direitos e deveres que assistem aos pais e encarregados de educação de
cuidar da educação dos filhos e educandos, em colaboração com a
Escola e intervir junto dos poderes públicos.

ARTIGO 3.º

A Associação de Pais exercerá a sua actividade sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a
educação dos seus alunos se processe segundo as normas do direito
universalmente aceite, salvaguardando sempre a sua independência de
quaisquer organizações oficiais ou privadas.

ARTIGO 4.º

Para realização dos seus objectivos, a Associação de Pais propõe,
entre outras, as seguintes atribuições:

a) Estabelecer o contacto e o diálogo indispensáveis para uma re-
cíproca compreensão entre professores, alunos, pais e encarregados
de educação;

b) Defender perante a escola os legítimos interesses dos alunos, e
expressar as suas necessidades e aspirações em matéria de educação e
ensino;

c) Colaborar com pais, encarregados de educação e professores em
tarefas de carácter pedagógico;

d) Colaborar com associações ou organismos afins, para um maior
enriquecimento no campo do ensino e da cultura;

e) Colaborar nas iniciativas da escola, e bem assim dar sugestões
para as mesmas, nomeadamente em matéria de utilização dos tempos
livres, relativamente a actividades circumescolares de carácter cultu-
ral, educativo e desportivo;

f) Detectar e denunciar situações de injustiça ou lesivas, dos inte-
resses materiais e morais dos educandos, propondo a reparação legí-
tima, e a reclamação até instâncias superiores da respectiva evolução
e solução final.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

Podem ser associados, por direito próprio, os pais ou encarregados
de educação dos alunos.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar os presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias e reuniões para que forem convocados;
c) Aceitar e exercer com zelo e diligência os cargos para que fo-

ram eleitos;
d) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a realização

dos fins da Associação;
e) Pagar a quota que for estipulada em assembleia geral;
f) Procurar manter-se ao corrente de todas as decisões da assem-

bleia geral e da direcção.
ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participar em todas as actividades da Associação;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Apresentar sugestões ou projectos que sirvam os fins da Associ-

ação de Pais;
d) Ser informado sobre as actividades da Associação;
e) Utilizar os serviços da Associação para tratar problemas relati-

vos aos alunos da escola dentro do âmbito definido pelo artigo 3.º

ARTIGO 8.º

Perde a qualidade de associado:
a) A pedido do próprio associado, feito por escrito, em qualquer

altura do ano;
b) Por infracção aos estatutos;
c) Por falta de pagamento da quota.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 9.º

São órgãos da Associação de Pais:
a) A assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal, cujos mem-

bros exercerão gratuitamente as suas funções, em cada período para
que forem eleitos;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 243 — 21 de Dezembro de 2005 27 164-(7)

b) Serão eleitos pelo período de um ano, com início no princípio
do ano lectivo.

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

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

§ único. O pai e a mãe podem tomar parte conjuntamente nas
assembleias gerais, mas o direito de voto exercido por eles é indepen-
dente do número de filhos que frequentem a escola.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário que constituem a mesa.

§ único. O vice-presidente substitui o presidente no caso da sua
falta ou impedimento.

ARTIGO 12.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral, com a pre-
sença, à hora previamente marcada, da maioria absoluta dos associa-
dos, ou em caso de inexistência de maioria absoluta, trinta minutos
depois com qualquer número de associados presentes.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes por ano e,
extraordinariamente, sempre que para isso for convocada.

ARTIGO 14.º

Podem convocar a assembleia geral extraordinária: o presidente da
mesa, a direcção, o conselho fiscal ou um terço dos associados.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral deverá ser convocada por meio de aviso postal
expedido para cada um dos associados, com a antecedência mínima
de oito dias, indicando o objectivo, o dia, hora e local em que terá
lugar, e afixada no estabelecimento de ensino.

ARTIGO 16.º

Compete, nomeadamente, à assembleia geral:
a) Eleger ou destituir os membros da mesa, da direcção e do con-

selho fiscal;
b) Apreciar a actividade da direcção;
c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos, nos termos do artigo 15.º

Direcção

A direcção é constituída por um presidente, um vice-presidente,
um secretário, um tesoureiro e um vogal.

§ único. O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou
impedimento.

ARTIGO 17.º

Compete nomeadamente à direcção:
a) Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
b) Fazer o necessário para que se cumpram as finalidades da Asso-

ciação, nos termos dos artigos 2.º, 3.º, e 4.º;
c) Representar a Associação e defender os seus objectivos;
d) Manter informados os associados, sobre as actividades da Asso-

ciação;
e) Submeter à assembleia geral o relatório e contas anuais para

discussão e aprovação;
f) Apreciar os pedidos de admissão, readmissão e demissão dos

associados, nos termos do artigo 5.º

ARTIGO 18.º

A Associação de Pais obriga-se com a assinatura de dois membros
da direcção, devendo uma delas ser a do presidente, ou do seu substi-
tuto, bastando a assinatura do presidente ou seu substituto, nos actos
de mero expediente.

Conselho fiscal

ARTIGO 19.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais,
pertencendo-lhe apreciar e emitir pareceres, sobre o relatório e con-
tas, e quaisquer projectos orçamentais ou despesas.

ARTIGO 20.º

O conselho fiscal reunirá pelo menos uma vez por ano, ou a pedi-
do do seu presidente, dos vogais ou da direcção, sempre que o julguem
necessário.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

O património da Associação de Pais é constituído pelas quotas dos
associados, e por quaisquer outros bens ou receitas, que lhe sejam atri-
buídos.

ARTIGO 22.º

O presente estatuto só poderá ser alterado pelo voto favorável de,
pelo menos, três quartos do número de associados presentes em as-
sembleia geral, especialmente convocada para esse fim.

ARTIGO 23.º

A Associação de Pais será dissolvida por decisão de, pelo menos,
três quartos dos seus associados, em assembleia geral convocada para
esse fim.

ARTIGO 24.º

Em caso de dissolução da Associação, e salvo determinação em
contrário da assembleia geral, os bens da Associação reverterão para
a Escola de Vila Nova de Outil.

Conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000187402

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO COLÉGIO PINA MANIQUE CASA PIA DE LISBOA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, duração, sede, objecto
e atribuições

ARTIGO 1.º

A denominada Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Casa Pia de Lisboa, Colégio de Pina Manique, adiante designada ape-
nas por Associação, é regulada nos termos dos presentes estatutos,
dos regulamentos internos e da lei.

ARTIGO 2.º

A associação durará por tempo indeterminado, tem sede na Casa
Pia de Lisboa, Colégio de Pina Manique, sita na Rua dos Jerónimos,
5, 1400-210 Lisboa, é uma Associação sem fins lucrativos, indepen-
dente do Estado e de qualquer ideologia política, social ou religiosa.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objecto assegurar a intervenção dos pais e
encarregados de educação na função educativa, mediante efectivo na
lei, e em estreita colaboração e cooperação com os órgãos do Colé-
gio.

ARTIGO 4.º

São atribuições fundamentais da Associação:
a) Representar os pais e encarregados nos órgãos do Colégio em

que a Associação participa como parceiro social, e pugnando pela
dignificação da educação e ensino, em quaisquer das suas vertentes
de qualidade, eficiência, disciplina e respeito pelos valores huma-
nos;

b) Defender os interesses dos alunos, em especial dos mais desfa-
vorecidos, intervindo sempre que sejam ameaçados ou lesados os seus
direitos;

c) Promover ou participar em realizações de carácter cultural,
desportiva e recreativo, para ocupação dos tempos livres dos alu-
nos, contribuindo para uma educação integral e inserção na comu-
nidade.
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CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

1 — Os associados podem ser ordinários ou beneméritos.
2 — São associados ordinários:
a) Os pais ou encarregados de educação dos alunos da Casa Pia de

Lisboa, Colégio de Pina Manique, desde que solicitem a sua filiação;
b) Excepcionalmente, os pais ou encarregados de educação de ex-

-alunos, com outros filhos ou educandos a frequentar o ensino básico,
e em vias de ingresso na Casa Pia de Lisboa, Colégio de Pina Manique.

3 — São associados beneméritos: pessoas, singulares ou colectivas, a
quem, por serviços ou apoios relevantes prestados à Associação, à as-
sembleia geral atribua essa qualidade, sob forma e condições definidas
nos presentes estatutos.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
1 — Associados ordinários:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral com voto deliberativo;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Utilizar os serviços da Associação, dentro do âmbito das suas

atribuições;
d) Ser mantido ao corrente das actividades gerais da Associação;
e) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos

termos dos presentes estatutos;
f) Participar em grupos de trabalho e colaborar nas tarefas da As-

sociação, bem como propor aos órgãos sociais iniciativas que con-
corram para o preenchimento dos objectivos da Associação.

2 — Associados beneméritos: os previstos no número anterior, com
excepção das suas alíneas b) e e). Podem participar nas reuniões da
assembleia geral, mas sem direito a voto.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Cooperar nas actividades da Associação, contribuindo para a

realização dos seus objectivos;
b) Cumprir as disposições estatuárias e os regulamentos internos

da Associação;
c) Comunicar à comissão directiva a mudança de residência, bem

como a cessação de frequência do Colégio dos seus educandos.

ARTIGO 8.º

Perde-se a qualidade de associado:
1 — A pedido do próprio, por escrito.
2 — Por falta de pagamento da respectiva cota.
3 — Por deliberação da assembleia geral, sob proposta fundamen-

tada da comissão directiva.
4 — Por deixar de ter filhos ou educandos a frequentar o Colégio,

salvo se:
a) Forem membros dos órgãos sociais, caso em que se manterão

nos cargos até à sua substituição, nos termos destes estatutos;
b) Estiveram incluídos na alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º;
c) Forem associados beneméritos, congéneres, a nível regional,

nacional ou internacional, desde que salvaguardada a sua independên-
cia.

CAPÍTULO III

Dos órgãos da associação

ARTIGO 9.º

São órgãos da Associação a assembleia geral, a comissão directiva
e o conselho fiscal.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral, é constituída por todos os associados no pleno
exercício dos seus direitos, é o órgão soberano da Associação.

ARTIGO 11.º

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

2 — O vice-presidente substituirá o presidente nas suas ausências
ou impedimentos.

ARTIGO 12.º

O presidente da mesa da assembleia geral convocará assembleia por
aviso postal, com uma antecedência mínima de 15 dias, indicando na
convocatória o dia, hora, local da reunião e ordem de trabalhos.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente, unia vez em cada ano,
para apreciação e votação do relatório e contas do exercício e, bie-
nalmente, para eleição dos órgãos sociais.

ARTIGO 14.º

Reunirá extraordinariamente por iniciativa do seu presidente e sem-
pre que solicitado pela comissão directiva ou pelo conselho fiscal ou
requerido por 10 % dos associados ordinários.

ARTIGO 15.º

As assembleias gerais extraordinárias poderão assistir, sem direito
de voto, professores, alunos e pessoal não docente do Colégio, salvo
se a assembleia geral deliberar em contrário.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral funcionará com a presença da maioria dos asso-
ciados ordinários ou meia hora depois, em segunda convocatória, com
qualquer número de associados com direito a voto.

ARTIGO 17.º

Cada associado ordinário tem direito a um voto e poderá, median-
te declaração escrita, ser representado por outro associado, mas sem
que este detenha mais de duas representações.

ARTIGO 18.º

À assembleia geral compete:
a) Apreciar e votar propostas de alterações dos estatutos;
b) Discutir e votar relatórios e contas;
c) Eleger ou destituir os órgãos sociais da Associação, ou alguns

dos seus membros;
d) Pronunciar-se sobre a perda de qualidade de associados;
e) Fixar o valor da quota anual dos associados;
f) Atribuir a qualidade de associados benemérito, sob proposta da

comissão directiva;
g) Aprovar os regulamentos internos, sob proposta da comissão

directiva;
h) Deliberar sobre a dissolução da Associação e o destino a dar aos

seus bens;
i) Demais deliberações não compreendidas nas atribuições legais ou

estatuários de outros órgãos da Associação.

ARTIGO 19.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria abso-
luta de votos dos associados ordinários presentes, excepto rios se-
guintes casos;

a) As deliberações sobre alterações dos estatutos, a revogação de
mandato de qualquer órgão ou de seu membro e a atribuição da quali-
dade de associado benemérito, exigem c voto favorável de três quar-
tos dos presentes e quórum de 10 % da totalidade cios associados
ordinários;

b) Para a dissolução da Associação é necessário o voto favorável
de três quartos do número de todos os associados ordinários;

c) Cada associado ou cônjuge tem direito a um voto.
d) Qualquer associado com direito a voto poderá mediante declara-

ção escrita ser representado por outro associado em idênticas condi-
ções.

SECÇÃO II

Da comissão directiva

ARTIGO 20.º

1 —  A comissão directiva é constituída por um presidente, um
vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um vogal.

2 — O vice-presidente substituirá o presidente nas suas ausências
ou impedimentos.

ARTIGO 21.º

1 — A comissão directiva reunirá, pelo menos, uma vez por mês.
2 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta de voto de

todos os titulares, tendo o presidente, além do seu voto, direito a
voto de desempate.
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ARTIGO 22.º

Os membros da comissão directiva são solidariamente responsá-
veis pelas deliberações tomadas, excepto se fizerem constar da acta
da reunião o seu voto de vencido.

ARTIGO 23.º

Compete à comissão directiva:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
b) Orientar e administrar a Associação;
c) Preparar o relatório e contas a submeter à assembleia geral;
d) Representar a Associação;
e) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que contri-

buam para os objectivos da Associação;
f) Propor à assembleia geral a atribuição da qualidade de associado

benemérito;
g) Propor à assembleia geral a perda da qualidade de associado,

quando para tanto entenda, fundadamente, haver justa causa;
h) Elaborar os regulamentos internos a submeter a aprovação da

assembleia geral.
ARTIGO 24.º

1 — A Associação obriga-se com as assinaturas conjuntas do pre-
sidente e de outro membro da comissão directiva, excepto nos movi-
mentos previstos no n.º 2 do artigo 29.º

2 — E suficiente, nos actos de mero expediente, a assinatura de
um membro da comissão directiva.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 25.º

1 — O concelho fiscal é constituído por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário.

2 — Reunirá, ordinariamente, uma vez por trimestre.

ARTIGO 26.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer anual à assembleia geral sobre as contas do exercí-

cio;
b) Verificar as contas sempre que julgue conveniente;
c) Verificar a legalidade das despesas efectuadas;
d) Cooperar com a comissão directiva, emitindo pareceres sobre

assuntos da sua competência.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 27.º

A receita ordinária da Associação é constituída pelas cotas anuais
dos associados, cujo valor é fixada em assembleia geral.

ARTIGO 28.º

As receitas extraordinárias da Associação são as provenientes de
subsídios, donativos, doações ou legados.

ARTIGO 29.º

1 — Será aberta conta bancária para depósitos dos valores mone-
tários da Associação.

2 — Para a movimentação desta conta assinarão, conjuntamente,
o presidente da comissão directiva, ou o vice-presidente, e o tesou-
reiro.

3 — A cobrança das cotas será efectuada pela comissão directiva,
e não tendo os associados direito a reembolso.

CAPÍTULO V

Das eleições

ARTIGO 30.º

A eleição dos órgãos da Associação será feita bienalmente, por
escrutínio que terá lugar em assembleia geral ordinária, no mês de
Outubro.

ARTIGO 31.º

As listas das candidaturas serão apresentadas ao presidente da mesa
da assembleia geral, até oito dias da realização das eleições, com a
indicação dos nomes dos candidatos, cargos propostas e ainda de dois
suplentes para a comissão directiva e de um para o conselho fiscal.

ARTIGO 32.º

Poderão concorrer várias listas, sendo uma apresentada pela co-
missão directiva e as outras subscritas, pelo menos, por 20 associa-
dos.

ARTIGO 33.º

Os membros dos órgãos sociais poderão ser reeleitos, mas não acu-
mulando mais de dois mandatos consecutivos, excepto nos casos con-
templados no artigo 34.º

ARTIGO 34.º

1 — No caso de um órgão social cessar a sua actividade antes do
termo do mandato, será convocada uma assembleia geral extraordi-
nária, a reunir no prazo de 30 dias após a cessação de funções, e que
elegerá esse órgão.

2 — Quando se trate da mesa da assembleia geral, caberá à comis-
são directiva convocar a assembleia geral extraordinária, em que se-
rão eleitos todos os órgão sociais.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 35.º

A Associação poderá, por deliberação da assembleia geral, federar-
-se com associações congéneres, a nível regional, nacional ou inter-
nacional, desde que salvaguardada a sua independência.

ARTIGO 36.º

A Associação poderá, por deliberação da assembleia geral, filiar-se
em organizações de carácter cultural, desportivo ou recreativo, desde
que resultem vantagens colectivas para os filhos ou educandos dos
associados.

ARTIGO 3.º

1 — O exercício dos cargos nos órgãos sociais é gratuita.
2 — A Associação não terá, em princípio, pessoal remunerado,

sendo o expediente assegurado pelos associados, em regime de volun-
tariado.

3 — A comissão directiva poderá, contudo precedendo parecer
favorável do conselho fiscal, contratar pessoal em regime de tarefa.

Conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000187404

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 1 POUSOS N.º 1

ESTRADA NACIONAL

Estatutos — Alteração

CAPÍTULO I

Constituição, designação e objectivos

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 1
Pousos N.º 1 Estrada Nacional, também designada abreviadamente por
APPousos1, congrega e representa pais e encarregados de educação
da Escola EB 1 Pousos n.º 1 Estrada Nacional.

ARTIGO 2.º

A APPousosl, constitui uma associação sem fins lucrativos com
duração indeterminada, e terá sede na Estrada Nacional, Pousos, nas
instalações da Escola EB 1, podendo mudar de lugar por decisão da
assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A APPousosl tem como objectivo representar o interesse e direi-
tos dos pais e encarregados de educação no que respeita à vida esco-
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lar, contribuindo para a identificação, análise e resolução dos respec-
tivos problemas no que concerne aos modelos de organização, funci-
onamento e desenvolvimento da mesma. bem como a participação
nos órgãos da Escola tal como está definido na lei.

ARTIGO 4.º

a) A APPousosl exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou partidária, credos ou etnias, procurando
assegurar que a educação dos filhos e educandos dos associados se
processe segundo as normas de direito universalmente aceites.

b) A APPousosl procurará cumprir os seus fins salvaguardando
sempre a sua independência de quaisquer organizações oficiais ou pri-
vadas.

ARTIGO 5.º

a) Compete, designadamente, à APPousosl:
1) Contribuir para a resolução de situações que contendam com os

interesses previstos na alínea a) do artigo 3.º;
2) Colaborar com a Escola em actividades circum-escolares ou de

natureza social;
3) Prestar toda a colaboração necessária no âmbito do seu objecti-

vo, e sempre que para tal seja solicitada ou julgue necessário na pro-
cura de soluções para problemas existentes e no fomento de acções
preventivas;

4) Colaborar com outras associações e instituições em ordem à
consecução dos fins comuns;

5 — Para a efectivação dos fins previstos, são atribuições da APPou-
sosl nomeadamente:

i) Avaliar as situações lesivas dos interesses dos filhos ou educan-
dos dos associados, denunciando-as e dando colaboração para a res-
pectiva solução, devendo tomar as iniciativas adequadas;

ii) Colaborar nas iniciativas e, bem assim, dar sugestões para as
mesmas, designadamente em matéria de utilização de tempos livres,
relativamente a actividades circum-escolares de carácter cultural, des-
portivo e educativo;

iii) Promover, dentro do seu âmbito, a realização de actividades
culturais.

CAPÍTULO II

Dos membros, seus deveres e direitos

ARTIGO 6.º

São associados da APPousosl todos os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos da Escola EB 1 Pousos N.º 1 Estrada Nacional, des-
de que solicitem a sua admissão à direcção e sejam admitidos como
tal, sendo as inscrições renováveis anualmente.

ARTIGO 7.º

O valor das quotas é determinado em assembleia geral, havendo
lugar ao pagamento de uma só quota anual por cada associado.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
1) Pagar regularmente as quotas;
2) Exercer gratuitamente os cargos para que forem eleitos;
3) Respeitar todos os membros e em especial os órgãos da Escola

e os legalmente constituídos dentro da Associação;
4) Assistir às reuniões da assembleia geral;
5) Incorporar-se em comissões ou grupos de trabalho no âmbito

das actividades da Associação;
6) Acatar as decisões da assembleia geral;
7) Actuar de maneira a garantir a eficiência, a disciplina e o pres-

tígio da Associação, defendendo a prossecução dos seus objectivos;
8) Apresentar propostas de interesse para a actividade da Associ-

ação.
ARTIGO 9.º

Os associados têm os seguintes direitos:
1) Propor e discutir, em assembleia geral, iniciativas e factos que

interessem à vida da Associação;
2) Votar e ser votados em eleições para os órgãos sociais;
3) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral nos

termos do n.º 1 do artigo 15.º

ARTIGO 10.º

O não cumprimento das normas constantes dos estatutos e regula-
mento poderá sujeitar os membros às seguintes sanções:

1) Suspensão por tempo determinado;
2) Exclusão.

A aplicação destas penas é da competência da direcção, cabendo
recurso da sua decisão para a assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Os associados perdem a sua qualidade:
1) Quando o aluno deixar de frequentar a Escola;
2) Quando lhe for aplicada pela direcção a pena de exclusão;
3) Quando for excluído por deliberação da assembleia geral;
4) Quando solicitar a sua demissão à direcção;
5) Por falta de pagamentos da quota;
6) Por violação destes estatutos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Os órgãos sociais da APPousosl são a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.

1 — A eleição dos órgãos será feita em assembleia geral para tal
convocada.

2 — A identificação dos membros eleitorais é feita através do bi-
lhete de identidade face aos cadernos eleitorais, expostos no placar
da Associação, que deverão ser conferidos pelos interessados oito dias
antes do acto eleitoral.

3 — Aos membros dos órgãos sociais está vetado a atribuição de
subsídio, remuneração ou outro qualquer tipo de compensação, pelo
desempenho do seu cargo.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os membros da Associa-
ção no pleno gozo dos seus direitos, sendo o órgão máximo da Asso-
ciação, a quem compete aprovar e alterar estatutos e regulamentos,
apreciar e votar o plano de actividades e o relatório anual de contas
e renovar o mandato de algum ou de todos os elementos dos corpos
sociais, se para tal houver motivo pela sua actuação.

ARTIGO 14.º

Só terão direito a votar os associados com a quota anual paga e que
não se encontrem suspensos.

À assembleia geral compete deliberar sobre as directrizes gerais ou
actuações da direcção.

As reuniões da assembleia geral são orientadas por uma mesa, elei-
ta por um ano, composta por um presidente, um primeiro-secretário
e um segundo-secretário.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá obrigatoriamente:
1) Até final do mês de Novembro, para discussão e aprovação do

relatório de contas do ano anterior ou para eleição dos órgãos sociais;
2) As deliberações sobre alterações dos estatutos exigirão o voto

favorável de três quartos dos associados presentes, em assembleia geral
convocada para o efeito.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido de qual-
quer dos órgão sociais ou de 20 % dos associados no pleno gozo dos
seus direitos, o qual deve ser feito ao presidente da assembleia geral,
que lhe dará seguimento no prazo de oito dias.

1 — A convocação da assembleia geral será feita com a antece-
dência de oito dias, devendo indicar-se na convocatória a ordem de
trabalhos, dia e hora e onde se realiza, sendo esta enviada aos mem-
bros através dos seus filhos e afixada no átrio da Escola.

2 — Será lavrada acta de todas as reuniões da assembleia geral, pelo
primeiro-secretário da mesa, que será assinada pelos membros da mesa.

3 — Todas as decisões serão assumidas por decisão de maioria sim-
ples 50 % mais um.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral funcionará à hora indicada desde que estejam
presentes no mínimo metade dos seus membros mais um e com qual-
quer número meia hora depois da indicada na convocatória.

ARTIGO 18.º

Compete ao presidente da assembleia geral:
1) Convocar e presidir à assembleia geral e rubricar o seu expe-

diente;
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2) Assumir as funções da direcção, ao caso de demissão desta, até
novas eleições, que devem realizar-se nos 30 dias seguintes;

3) O presidente é substituído nas suas faltas e impedimento pelo
primeiro-secretário.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 19.º

A direcção, eleita em assembleia geral, por mandato de um ano
escolar, é composta por cinco elementos: um presidente, um vice-
-presidente, um tesoureiro, um secretário e um vogal.

A direcção poderá ser eventualmente reconduzida, total ou parcial-
mente.

ARTIGO 20.º

Compete à direcção:
1) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral. Fazer a ges-

tão de toda a actividade da associação, tendo em conta as finalidades
descritas nos artigos 2.º, 3.º e 4.º dos estatutos;

2) Elaborar o plano de actividades para o ano escolar e submetê-lo
à aprovação da assembleia geral, após parecer do conselho fiscal;

3) Escriturar devidamente todas as receitas e despesas da Associa-
ção;

4) Elaborar o relatório e contas do ano escolar findo, submetendo-
-o à discussão e votação da assembleia geral, após parecer do conse-
lho fiscal;

5) Incentivar a participação da comunidade escolar nas actividades
e vida da Associação e atender os membros sempre que estes o soli-
citem;

6) Zelar pela disciplina da Associação;
7) Representar a Associação, interna e externamente;
8) O tesoureiro depositará numa instituição bancária os dinheiros

da Associação, logo que a quantia o justifique;
9) A Associação pagará preferencialmente as suas despesas por

cheque acima dos € 5, tendo este, obrigatoriamente, a assinatura do
tesoureiro e pelo menos um de dois membros da direcção em exercí-
cio designados para este efeito.

ARTIGO 21.º

A direcção reunirá, em princípio, uma vez por mês, ou sempre que
seja necessário, sendo obrigatória, para qualquer deliberação, a pre-
sença da maioria dos seus elementos constitutivos.

ARTIGO 22.º

As deliberações da direcção serão sempre tomadas por maioria de
votos dos membros presentes, tendo em caso de empate, voto de
qualidade o membro que presidir à reunião.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 23.º

O conselho fiscal, órgão que fiscaliza os actos da direcção, é eleito
em assembleia geral para mandato de um ano. É composto por três
elementos, sendo um presidente, um secretário e um vogal.

O conselho fiscal poderá ser eventualmente reconduzido, total ou
parcialmente.

ARTIGO 24.º

Compete ao conselho fiscal:
1) Examinar a escrituração da associação e conferir a caixa, depó-

sitos e outros fundos com a regularidade necessária;
2) Dar parecer sobre o plano de actividades, relatório e contas,

quando a direcção os apresentar, durante o prazo de oito dias.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Em caso de impedimento definitivo de qualquer membro dos ór-
gãos sociais eleitos, ou quando o membro eleito e no desempenho das
suas funções nos corpos gerentes faltar três vezes seguidas sem moti-
vo claramente justificado, o órgão respectivo deverá proceder à sua
substituição.

ARTIGO 26.º

A APPousosl e o encarregado de coordenação da Escola poderão
reunir sempre que qualquer uma das partes o julgue necessário.

ARTIGO 27.º

Pode ser proposta a alteração dos presentes estatutos quando a
matéria a rever, a aumentar ou a eliminar por proposta, devidamente
justificada for assinada por 20 % dos membros no pleno gozo dos
seus direitos, a qual será votada em assembleia geral para tal convo-
cada e aprovada pelos membros presentes e no gozo dos seus direitos.

O grupo de membros que apresente a proposta de alteração aos
estatutos obrigar-se-á a:

1) Dar previamente conhecimento da matéria proposta em docu-
mento entregue aos órgãos sociais através do presidente da assem-
bleia geral;

2) Estar presente na assembleia geral da Associação para a discus-
são final do assunto proposto e votação sendo a assembleia convoca-
da especialmente para o efeito.

ARTIGO 28.º

Esta Associação pode filiar-se em organizações locais, regionais,
nacionais e internacionais cujo carácter e âmbito possam contribuir
para a defesa dos direitos dos pais quanto à educação dos filhos (arti-
go 36.º da Constituição da República Portuguesa).

ARTIGO 29.º

Esta Associação é uma instituição autónoma, podendo ser dissolvi-
da quando três quartos dos seus associados, no pleno gozo dos seus
direitos, o decidirem em assembleia geral para tal expressamente con-
vocada. Ao património remanescente será dado o destino que os as-
sociados em assembleia geral determinem, sendo eleita uma comissão
liquidatária de entre os presentes.

ARTIGO 30.º

A Associação não tem fins lucrativos, tem gestão própria, autono-
mia administrativa e financeira e rege-se pelos presentes estatutos,
regulamento interno e para casos omissos pela lei geral.

Conforme o original.

20 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000187405

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA EB1/JI DA SERRA DAS MINAS N.º 2

(altera os estatutos da anterior Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola Básica do 1.º Ciclo da
Rinchoa n.º 4)

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

1 — É constituída por tempo indeterminado uma associação sem
fins lucrativos com a denominação de Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação da EB1/JI Serra da Minas n.º 2, Sintra, adiante
designada apenas por Associação.

2 — A Associação tem a sua sede na EB 1 Serra da Minas n.º 2,
Sintra, freguesia de Rio de Mouro, conselho de Sintra, e passa a reger-
-se pelos seguintes estatutos.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por finalidade:
a) Zelar por uma educação integral dos alunos, pugnando por um

ensino assente em bases culturais sólidas;
b) Assistir os pais e encarregados de educação, pondo ao seu dispor

toda a informação que lhe vier a ser solicitada;
c) Prestar à Escola a colaboração que lhe for solicitada, dentro das

suas possibilidades.
ARTIGO 3.º

Por consecução dos fins que essencialmente prossegue, a Associa-
ção tem por dever.

a) Tomar conhecimento e analisar detidamente todas as situações
anómalas, desde que reconhecida e manifestamente lesivas dos inte-
resses dos alunos ou dos pais e encarregados de educação, e tomar
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todas as medidas adequadas a uma solução imediata dos problemas
suscitados;

b) Informar os associados quanto ao processo de funcionamento
da Escola e seu andamento.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

1 — Podem ser associados todos os pais e encarregados de educa-
ção dos alunos da Escola, e ainda todos aqueles que o queiram ser
mediante o pagamento da respectiva quota anual, não podendo, no
entanto, exercer qualquer cargo nos órgãos sociais desta associação.

2 — Cada associado só terá direito a um único voto, independen-
temente do número de filhos ou educandos que frequentem a Escola.

ARTIGO 5.º

Constituem direitos dos associados, desde que tenham as quotas em
dia:

a) Participar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos de gestão da Associação;
c) Utilizar os serviços da Associação, dentro do âmbito das suas

atribuições;
d) Ser mantidos ao corrente das actividades da Associação, poden-

do solicitar esclarecimentos ao conselho executivo, sempre que o
desejem.

ARTIGO 6.º

Constituem deveres dos associados:
a) Pagar as quotas, sujeitas a uni mínimo aprovado em assembleia

geral;
b) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir, na medida

das suas possibilidades, para a realização dos seus objectivos;
c) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.

ARTIGO 7.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Quando o filho ou educando deixar de frequentar a Escola, se

não se verificar o disposto no artigo 4.º, n.º 1;
b) A pedido do associado, quando feito expressamente e dirigido

ao conselho executivo;
c) Por deliberação da assembleia geral, desde que infrinjam os regu-

lamentos, deixem de pagar as quotizações ou ponham em causa o
nome da Associação.

CAPÍTULO III

Dos órgãos de gestão

ARTIGO 8.º

1 — Constituem órgãos de gestão da Associação:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) A comissão de fiscalização.
2 — Os membros dos órgãos referidos no número anterior serão

eleitos, podendo ser reeleitos, em assembleia geral, tendo os respec-
tivos mandatos a duração de um ano.

3 — Os cargos exercidos nos órgãos de gestão não são remunera-
dos.

4 — Nenhum associado pode pertencer simultaneamente a mais de
um órgão de gestão.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os associados.
2 —  A mesa da assembleia geral coordena os trabalhos da assem-

bleia geral e será constituída por um presidente, um vice-presidente e
um secretário.

3 — Poderão participar, por direito próprio, na assembleia geral,
com funções consultivas, os representantes dos órgãos de gestão da
Escola.

4 — São atribuições da assembleia geral:
a) Eleger os membros dos órgãos de gestão da Associação;
b) Analisar e aprovar o relatório e as contas anuais;
c) Deliberar sobre a actividade da Associação;
d) Apreciar e deliberar sobre a perda da qualidade de associado re-

ferida na alínea c) do artigo 7.º;
e) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
f) Deliberar a dissolução da Associação.

5 — A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
no início de cada ano lectivo, até 20 dias após a abertura das aulas,
para dar cumprimento ao disposto nas alíneas a) e b) do número
anterior.

6 — A assembleia geral poderá reunir extraordinariamente por ini-
ciativa do seu presidente, ou vice-presidente, no impedimento daque-
le, a pedido do conselho executivo, da comissão de fiscalização ou a
pedido de, pelo menos 20 associados, os quais deverão estar obrigato-
riamente presentes.

7 — As reuniões da assembleia geral serão convocadas com pelo
menos oito dias de antecedência.

8 — As reuniões da assembleia geral funcionarão à hora marcada
com a presença de pelo menos dois terços dos associados.

9 — As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos
dos associados presentes, excepto nas deliberações para alteração dos
estatutos, que carecem da aprovação de três quartos dos associados
presentes, ou para a dissolução da Associação, que carece da aprova-
ção de três quartos de todos os associados.

10 — É admitida a representação de um associado pelo seu cônju-
ge ou por outra pessoa, desde que neste caso, seja formulada declara-
ção escrita e dirigida à mesa da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A Associação será dirigido por um conselho executivo, cons-
tituído por sete elementos um coordenador, um secretário, um tesou-
reiro e quatro vogais.

2 — São atribuições do conselho executivo:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
b) Executar as tarefas que se enquadrem nas finalidades da Associ-

ação;
c) Promover a criação de um ou mais grupos de trabalho com fun-

ção de apoio à execução de tarefas de interesse da Associação;
d) Gerir com diligência geral o relatório os bens da Associação;
e) Submeter à assembleia geral o relatório e contas anuais;
f) Representar a Associação em juízo e fora dele, sendo necessári-

as, para a obrigar, duas assinaturas, ma delas obrigatoriamente do
coordenador ou do loureiro, no caso de impedimento daquele;

g) Propor à assembleia geral a perda de qualidade de associado.
3 — O conselho executivo reunirá obrigatoriamente uma vez por

mês e extraordinariamente sempre que o seu coordenador o solicite.
4 — O conselho executivo deliberará com a presença da maioria

dos seus membros, desde que nessa maioria esteja incluída a presença
do seu coordenador ou tesoureiro, sendo as deliberações tornadas por
maioria de votos dos membros presentes. O coordenador tem direito
a voto de qualidade em caso de empate.

5 — Às reuniões do conselho executivo podem assistir quaisquer
membros dos demais órgãos de gestão mas sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

1 — A comissão de fiscalização será constituída por três elemen-
tos: um coordenador e dois vogais.

2 — Compete à comissão de fiscalização:
a) Verificar a regularidade e a conformidade estatutária das despe-

sas efectuadas;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
c) Fiscalizar a escrituração e exigir que esta se encontre sempre em

ordem;
d) Dar parecer, a pedido do conselho executivo ou da assembleia

geral, sobre assuntos específicos e de interesse da Associação.
3 — A comissão de fiscalização reunirá uma vez por trimestre e

extraordinariamente sempre que o seu coordenador o solicite.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 12.º

1 — Constituem receitas da Associação:
a) As quotizações dos associados;
b) Subvenções ou doações que lhe venham a ser atribuídas.
2 — As quotizações dos associados serão fixadas em assembleia geral,

sob proposta do conselho executivo, por maioria de votos dos asso-
ciados presentes.

3 — O pagamento das quotizações pelos associados será feito men-
salmente.

4 — Quaisquer despesas que seja necessário efectuar no interesse
da Associação serão por esta suportadas, mediante deliberação do
conselho executivo.
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CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 13.º

De tudo o que ocorrer nos órgãos de gestão será lavrada em livro
próprio.

ARTIGO 14.º

A Associação poderá, por deliberação do conselho executivo, san-
cionada pela assembleia geral, federar-se com outras associações con-
géneres, sem perda contudo, da sua independência, principias e fina-
lidades.

ARTIGO 15.º

A Associação poderá manter, através do conselho executivo, liga-
ções com outras associações semelhantes, constituídas no mesmo ou
noutros graus de ensino.

ARTIGO 16.º

Em caso de dissolução de Associação, os seus bens reverterão a
favor dos serviços de acção social da Escola, salvo resolução em con-
trário da assembleia geral.

Conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000187406

FEDERAÇÃO REGIONAL DE SETÚBAL
DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS — FERSAP

Alteração aos estatutos aprovada em assembleia geral
realizada em 29 de Janeiro de 2005

CAPÍTULO I

Da Federação
.......................................................................................................

ARTIGO 2.º

Natureza e âmbito

1 — A FERSAP, que se regerá pelos presentes estatutos e regula-
mentos aprovados em assembleia geral, é uma associação de direito
privado, e interesse público, educativo, formativo, cultural e científi-
co, sem fins lucrativos, constitui-se no âmbito do distrito de Setúbal,
como estrutura federada de uniões e federações, de âmbito local, e de
associações de pais e encarregados de educação.

.......................................................................................................

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 5.º

Membros

1 — ................................................................................................
.......................................................................................................

b) As federações ou uniões concelhias e locais das associações de
pais e encarregados de educação, adiante designada por uniões.

2 — ................................................................................................
.......................................................................................................

b) A atribuição de membro honorário é aprovada em assembleia
geral, sob proposta do conselho executivo.

ARTIGO 6.º

Direitos dos membros

1 — a) Participar, com direito de voto, na assembleia geral da
FERSAP.

.......................................................................................................

ARTIGO 7.º

Deveres dos membros

.......................................................................................................
[Alínea d) passa a e).]
d) Remeter à FERSAP cópia da acta da assembleia geral que elegeu

os seus órgãos sociais em exercício.
.......................................................................................................

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Especificação

......................................................................................................

ARTIGO 10.º

Da assembleia geral

.......................................................................................................
2 — A mesa é constituída pelo presidente, vice-presidente e secre-

tário.
3 — A assembleia geral reúne em sessão ordinária uma vez por ano,

e em sessão extraordinária por convocação do seu presidente, a pedi-
do do conselho executivo, do conselho fiscal ou de 20% dos mem-
bros no pleno gozo dos seus direitos.

4 — ...............................................................................................
a) A assembleia geral funcionará em primeira convocatória com

um mínimo de metade dos membros efectivos. Funcionará em segun-
da convocatória, trinta minutos depois da hora marcada para a pri-
meira, com qualquer número de membros.

......................................................................................................
6 — ...............................................................................................
a) Alteração dos estatutos e ou destituição dos corpos sociais, sen-

do necessária a maioria qualificada de três quartos dos membros pre-
sentes;

b) Extinção da FERSAP, sendo necessária a maioria qualificada de
três quartos do total dos seus membros.

.......................................................................................................

ARTIGO 12.º

Do conselho executivo

.......................................................................................................
2 — O conselho executivo é constituído por um presidente, um

vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e de três a cinco vo-
gais.

3 — ...............................................................................................
i) Promover reuniões temáticas periódicas, abertas a todas as asso-

ciadas.

ARTIGO 13.º

Do processo eleitoral

1 — A eleição para os órgãos sociais da FERSAP é feita por escru-
tínio directo e secreto, para um mandato bienal, e deve estar con-
cluída antes do final de Janeiro.

.......................................................................................................
5 — (Eliminado.)
(N.º 6 passa a n.º 5.)

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

As receitas da FERSAP compreendem:
a) Quotas das associações de pais e encarregados de educação e das

uniões.
.......................................................................................................

ARTIGO 15.º

A FERSAP, para actos de gestão financeira, obriga-se a duas assi-
naturas de entre o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro c o se-
cretário do conselho executivo, sendo obrigatória a assinatura do te-
soureiro

ARTIGO 16.º

As contas anuais devem reportar-se às contas respeitantes ao ano
civil anterior, sendo enviadas aos membros efectivos até 20 dias an-
tes da assembleia geral convocada para o efeito.

Conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000187407
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CASA DO POVO DE SANTO ESTÊVÃO

Certifico que no Cartório de Lisboa do notário Pedro Nunes Rodri-
gues, sito na Rua de Mouzinho da Silveira, 32, 1.º e 2.º, foi alterada
a sede e o objecto e alterados integralmente os estatutos da associa-
ção denominada Casa do Povo de Santo Estêvão, por escritura lavra-
da no dia 24 de Novembro de 2005, a fl. 91 do livro de notas n.º 48,
de cujos estatutos se transcreve o seguinte, em conformidade com o
original:

Tem a sede na Rua de Manuel Martins Alves, na freguesia de Santo
Estêvão, concelho de Benavente, distrito de Santarém;

Tem por objecto:
1) A Casa do Povo tem por finalidade desenvolver actividades de

carácter social, cultural, desportivo, recreativo ou outras, com a par-
ticipação dos interessados e em colaboração com o Estado, as autar-
quias e INATEL, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se
justifique, por forma a contribuir para a resolução de problemas da
população na respectiva área.

2) Para a realização dos seus fins, deve a Casa do Povo:
a) Promover acções de animação sócio-cultural, quer por iniciati-

va própria, quer de acordo e em coordenação e cooperação com ou-
tras entidades;

b) Desenvolver actividades de apoio social, nas valências que, em
cada caso, mais se justifiquem;

c) Fomentar a participação das populações nas acções tendentes a
satisfazer as necessidades da comunidade da respectiva área e a me-
lhorar a sua qualidade de vida, nos aspectos social, cultural, despor-
tivo e recreativo.

3) A Casa do Povo poderá ainda participar no planeamento de
acções de carácter económico, social e cultural, que abranjam a res-
pectiva área.

A admissão de sócios depende do requerimento dos interessados e
da decisão da direcção, da qual cabe recurso para a assembleia geral.

A demissão de sócio é feita a pedido do interessado ou promovida
pela direcção.

24 de Julho de 2005. — O Adjunto, Acácio Monteiro de Sousa.
3000187450
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4. Empresas — Registo comercial

BEJA
SERPA

CERVEJARIA JORGE BRANCO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00431/
030204; identificação de pessoa colectiva n.º 506365077; data do
depósito: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
ano de 2004.

Está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006267639

FARO
LAGOS

DUNA S. ROQUE — RESTAURANTE BAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02514/
20030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506528600; data
da apresentação: 07072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130282

H. FILIPE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02579/
20030911; identificação de pessoa colectiva n.º 506708110; data
da apresentação: 07072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008133982

ÁLVARO CERQUEIRA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02381/
20020411; identificação de pessoa colectiva n.º 506082334; data
da apresentação: 07072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130274

MANUEL SILVA & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00934/
890410; identificação de pessoa colectiva n.º 502142197; data da
apresentação: 05072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008137465

L. G. LUSIBÉRIOS — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00891/
881230; identificação de pessoa colectiva n.º 502084987; data da
apresentação: 05072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008137368

TROPICONSTRÓI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01095/
900509; identificação de pessoa colectiva n.º 502348267; data da
apresentação: 05072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008137546

AGÊNCIA FUNERÁRIA ANTÓNIO CAMILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01323/
920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502783010; data da
apresentação: 05072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008137562

LOPES ALVES & BARROS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02539/
20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506569926; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008095126

TOSCANO & SANTOS — OURIVESARIA
E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01757/
961213; identificação de pessoa colectiva n.º 503781029; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134857

LIMA & RIO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02614/
20040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506779661; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134865
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BEATE & KLAUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00769/
871230; identificação de pessoa colectiva n.º 501915869; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134873

N. MARTINS — COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01727/
960816; identificação de pessoa colectiva n.º 503701300; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134881

INFORTAXA — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00909/
901106; identificação de pessoa colectiva n.º 502101369; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134822

BRITAICA — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00416/
900524; identificação de pessoa colectiva n.º 501068635; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008080439

PASSAROLA — ACTIVIDADES AERONÁUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01575/
950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503357510; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2005483435

GESTECONOMIC — CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02135/
20001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505190761; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2005483192

M. PEREIRA & M. LOPES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02522/
20030411; identificação de pessoa colectiva n.º 506552004; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008094766

REN & CHENG, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02515/
20030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506506649; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008094774

LAR CERTO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02207/
20010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505447592; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

5 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134830

PARAÍSO DA LUZ — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00448/
900619; identificação de pessoa colectiva n.º 501153950; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

8 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134903

IRMÃOS ALBUQUERQUE VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01970/
990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504661329; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008080331

PROCONSEL — PROJECTISTAS, CONSULTORES
DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01516/
940502; identificação de pessoa colectiva n.º 501852220; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130380
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ORTOBRINCA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01266/
911219; identificação de pessoa colectiva n.º 502665351; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130371

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LAGOSUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01189/
910315; identificação de pessoa colectiva n.º 502520221; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008095142

3 D ALGAR — ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01713/
960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503683779; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008097544

IMULAGOS — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00483/
820601; identificação de pessoa colectiva n.º 501231870; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008081796

EDUARDO RIBEIRO & JOSÉ ARMANDO PACHECO
RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00896/
920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502092556; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008086291

VIDECA CONSTRUÇÕES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00884/
920401; identificação de pessoa colectiva n.º 502069139; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008081745

MIGUEL VIEGAS DA ROSA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00581/
850403; identificação de pessoa colectiva n.º 501596755; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008086224

ARQA — ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00914/
890228; identificação de pessoa colectiva n.º 502115726; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135390

J. LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00424/
801209; identificação de pessoa colectiva n.º 500925240; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008093360

RUSTIPEDRAS — PEDRAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02527/
20030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506555070; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008093417

L. CALÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01331/
920625; identificação de pessoa colectiva n.º 502790318; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008093395

LOPES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00167/
19670927; identificação de pessoa colectiva n.º 500374848; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008095002

LABIRINTO — ACTIVIDADES CULTURAIS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02196/
20010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505247666; data
da apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008095045

INTURMÓS — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02092/
20000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504950479; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008093425

OFICINA O SERRALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01005/
890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502217790; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131351

DAMAS  & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00535/
831003; identificação de pessoa colectiva n.º 501429719; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131360

PEDRO & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01686/
960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503616419; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131386

FRILAGOS — ELECTRICIDADE, REFRIGERAÇÃO
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01448/
930715; identificação de pessoa colectiva n.º 503026760; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131416

ADEGA LACOBRIGENSE — DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01891/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 503645834; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135420

PREDIFERREL — CONSTRUÇÕES E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02369/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 506037797; data
da apresentação: 30062005.

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

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2007130041

JOSÉ JOÃO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00956/
890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502193174; data da
apresentação: 30062005.

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

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135411

PLANILAGOS — PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01304/
920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502749407; data da
apresentação: 30062005.

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

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135403

MONTE LEMOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01361/
921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502194480; data da
apresentação: 30062005.

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

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2007143119

MOTA, PEREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00546/
840308; identificação de pessoa colectiva n.º 501312463; data da
apresentação: 30062005.

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

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2009837673

VILASERENA — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01884/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504103539; data da
apresentação: 30062005.

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

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2007143100

YELLOWCOAST — SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
COMUNICAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02701/
20040707; identificação de pessoa colectiva n.º 507029925; data
da apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134113

CARLOS MATOS BORLINHA & SERRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00620/
860327; identificação de pessoa colectiva n.º 501649859; data da
apresentação: 30062005.

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

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008081680

ENERLAGOS — PROJECTOS, INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02045/
20000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504686607; data
da apresentação: 30062005.

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

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130398

BOUGANLAGOS, TERRENOS DE LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01366/
921021; identificação de pessoa colectiva n.º 501809678; data da
apresentação: 30062005.

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

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008095274

TIMOTHY BEBBINGTON — TINTAS DE QUALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02590/
20031013; identificação de pessoa colectiva n.º 506657019; data
da apresentação: 30062005.

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

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131556

MONCHIQUE

MONCHIBLOCO — EXTRAÇÃO DE SIENITO, S. A.

Sede: Nave, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00195/990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504496506.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

26 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2001000340

OLHÃO

VIVEIROS QUINTA CANELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01674/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504164392; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 20/20050729.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 20/20050729.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009389433

VALTER & VALDEMAR — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01384/
930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502960299; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 19/20050729.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 19/20050729.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Novembro de 1998.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009388380

VIGICASA — EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02348/
20050308; identificação de pessoa colectiva n.º 507266978; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 17/20050729.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 17/20050729.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009389409

FRUTAS SABINO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01286/
910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502523921;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 23 e 24/20050707.

Certifico que foi extraído daquele averbamento e inscrição o texto
seguinte:

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 23/20050707.
Cessação de funções do gerente Sabino Pereira Lázaro.
Data: 11 de Abril de 2005.
Causa: renúncia.
Apresentação n.º 24/20050707.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Gerência: pertence à sócia Nélia Maria Vieira Lázaro Marcelo.
Forma de obrigar: a assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2009389336

FRESARTE — CRIAÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01686/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504230026; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 07/20050727.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 07/20050727.
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Dissolução e encerramento da liquidação
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2009389468

AL-HAIN — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02106/
20020902; identificação de pessoa colectiva n.º 506216683; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 07/20050728.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 07/20050728.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas:14 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2009389450

KAMOK — EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02260/
20040322; identificação de pessoa colectiva n.º 506907589; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 05/20050727.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 05/20050727.
Designação dos gerentes José Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança e

Carolina Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança.
Data da deliberação: 6 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2009389441

CORREIA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01631/
970904; identificação de pessoa colectiva n.º 503971570; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 03/20050727.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 03/20050727.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2009389484

TAXIFORMOSA — TRANSPORTES MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01763/
990526; identificação de pessoa colectiva n.º 504146998; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 14/20050802.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 14/20050802.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009389425

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CONSTRUÇÕES URBI — B’S, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 363; identificação de pessoa colectiva n.º 505437562; nú-
mero e data da apresentação: 24062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Rodrigues de Jesus. 2002222479

SILVES

URBANIPERA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00921/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502307862; data da
apresentação: 20050824.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007130904

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FOZ DO RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00758/
880518; identificação de pessoa colectiva n.º 501987045; data da
apresentação: 20050824.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007130467

SANTA ANA — TURISMO CINEGÉTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02063/
20050211; identificação de pessoa colectiva n.º 502729449; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 06/20050616.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a cópia da acta
n.º18 de 16 de Abril de 2005, com a nomeação de José João Gonçal-
ves e João António Guerreiro para o cargo de gerentes.

Data da deliberação: 16 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123762

ANTÓNIO PRAZERES ANTUNES JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00843/
890504; identificação de pessoa colectiva n.º 502159065; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 05/20050722.

Certifico que por escritura lavrada em 13 de Julho de 2005, a fl. 21
do livro 2, n.º 7, do Cartório de Maria Margarida F. Borlinha Henri-
ques de Silves, foi alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe, tendo em consequência o artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social é a execução de empreitadas de obras públicas e
particulares, comércio de materiais de construção e aluguer de máqui-
nas e transportes de mercadorias em camiões.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Adelina Maria Costa.
2007137186

FRANDUR UM — GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02001/
20040618; identificação de pessoa colectiva n.º 502938331; data
da apresentação: 200508.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007131269

FRANDUR UM — GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02001/
20040618; identificação de pessoa colectiva n.º 502938331;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 15; número e data da apresen-
tação: 10/20050819.

Certifico que ficou depositado na pasta respectiva cópia da acta
n.º 25 de 12 de Julho de 2005, com a deslocação da sede para a Ur-
banização do Barrocal, Edifício Villas Barrocal, s/n, Pêra, Silves.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007130920

TAVIRA

CABANAS MAR, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00795/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504478575.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965884

SOCIFER CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00574/
930716; identificação de pessoa colectiva n.º 501594400.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965892

TAVIRAMAR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01186/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506914941.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2007275635

PARQUE DE CAMPISMO RIA FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01148/
20031030; identificação de pessoa colectiva n.º 506583864.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965990

SNACK-BAR GILÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00861/
20000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504939521.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965914

POLAKOS CLUB — ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E ESPECTÁCULOS AO VIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01198/
040702; identificação de pessoa colectiva n.º 506862151.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965825

VIVALDO A. VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00728/
971010; identificação de pessoa colectiva n.º 503987514.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965744

SNACK BAR SONHO À BEIRA RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00470/
911205; identificação de pessoa colectiva n.º 502663758.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964012

O PALADAR — PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00733/
971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504021524.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964020

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

PLACITRANS — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 00275; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 02/
26082005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Nomeação da gerente Ana Maria Amaral Rodrigues Pinto em 28

de Julho de 2005.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005 — A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007710277

GOUVEIA

I. M. FIOS DE TRICOTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00223/
860509; identificação de pessoa colectiva n.º 501666290;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: of. 02 e 03/050728.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, António Fer-
nando Alves Martins cessou funções de gerente por óbito de 4 de
Junho de 2005, e foi nomeada Elisabete Junqueiro Tomás Martins,
viúva, por deliberação tomada em 7 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004671750

SEIA

AMADEU SOUSA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00235/
871027; identificação de pessoa colectiva n.º 501891676.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589080

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES NEREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00785/
010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505541998.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588920

MANUEL RODRIGUES GOUVEIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00122/
780223; identificação de pessoa colectiva n.º 500739749.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588989

OFÉLIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00800/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505640112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589012

MONDEGUEIRA — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ARTESANAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00653/
990526; identificação de pessoa colectiva n.º 504458280.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588946

LA LUNA — COMÉRCIO A RETALHO
DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00872/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505997193.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589020

EXPLISEIA — CENTRO DE EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 01013/
050104; identificação de pessoa colectiva n.º 507168534.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589225

ENGITÉRMICA, AR CONDICIONADO E AQUECIMENTO
CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00686/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504775413.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589306

BORGES & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00734/
001218; identificação de pessoa colectiva n.º 505242524.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589128

PASTELARIA JOSÉ MANUEL PINTO BÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00506/
960212; identificação de pessoa colectiva n.º 503576026.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589497

SEIACONTA — GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00517/
960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503652121.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589063

FERRÃO & FERRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00092/
730628; identificação de pessoa colectiva n.º 500113220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589098

MANUEL PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00219/
870317; identificação de pessoa colectiva n.º 501796266.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589195

ALFREDO MARQUES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00870/
020320; identificação de pessoa colectiva n.º 505964040.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589543

MOLDISENA, MOLDURAS E VIDRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00969/
031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506788920.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589390

SOCOSEI, SAÚDE OCUPACIONAL DE SEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00493/
951114; identificação de pessoa colectiva n.º 503521876.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589179

NATÁLIA DO VALE & DULCE HENRIQUES,
CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00957/
030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506629066.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588903

MALHAS — ZEFATINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00781/
010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505495163.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589241

JOSÉ FRANCISCO MENDES DOS SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00141/
800314; identificação de pessoa colectiva n.º 500946817.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589047

ALUMISTRELA — SERRALHARIA DA SERRA
DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00287/
891120; identificação de pessoa colectiva n.º 502246863.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589071

CAFÉ RESIDÊNCIA SERRA DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00181/
821018; identificação de pessoa colectiva n.º 501317333.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588970

MANUEL RIBEIRO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00119/
771002; identificação de pessoa colectiva n.º 500685991.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 243 — 21 de Dezembro de 200527 164-(26)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589004

LURDES ESTEVES — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00796/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505561530.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589403

ARMAZÉM DE MERCEARIAS, FARIA & ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00044/
610615; identificação de pessoa colectiva n.º 500029512.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588890

REGALATTI — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00772/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505497298.

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

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 01/
050817.

Cessação das funções de Luís Miguel Tereso das Neves Marques da
Silva, por renúncia, em 16 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588865

MONTANHA BRANCA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00551/
961226; identificação de pessoa colectiva n.º 503785040.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589217

ELIAS DA SILVA FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00846/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505803003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589330

GIRACREP — CAFETARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 01003/
041008; identificação de pessoa colectiva n.º 507093240.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588938

SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS ANA CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00336/
910829; identificação de pessoa colectiva n.º 502610417.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589500

SERRALHARIA JOSÉ ALBANO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00801/
010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505516730.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589365

TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CENTRAL DE SÃO ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00260/
881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502071451.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589489

NELCARDOSO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00916/
021111; identificação de pessoa colectiva n.º 506329410.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589411

SEIAUTO PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00379/
921202; identificação de pessoa colectiva n.º 502879157.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589144
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JOÃO DIAS CRUZ PATRÃO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00767/
010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505523426.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589276

UNIVERSAL STUDIUM CABELEIREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00746/
010315; identificação de pessoa colectiva n.º 505340410.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589152

GASEIA — COMÉRCIO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO
DE GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00706/
000612; identificação de pessoa colectiva n.º 505025221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589160

ANTÓNIO JOSÉ ABRANTES CARROLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00890/
020611; identificação de pessoa colectiva n.º 506027040.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589250

VS — VIDRARIA SENENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00275/
890608; identificação de pessoa colectiva n.º 502169931.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589470

ELECTRIFICADORA ALVOSERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00415/
931112; identificação de pessoa colectiva n.º 503083119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589187

LINA RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00900/
020724; identificação de pessoa colectiva n.º 506184250.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589519

R. SANTOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00542/
961105; identificação de pessoa colectiva n.º 503749451.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589578

AKETOHN — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00797/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505530210.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589551

TOMÉ CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00133/
790607; identificação de pessoa colectiva n.º 500867380.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589560

VERÍSSIMO & FERREIRA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00669/
990913; identificação de pessoa colectiva n.º 504548123.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589284
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AUTO SANTA MARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00658/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504355406.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589292

DIRGEST — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00989/
040412; identificação de pessoa colectiva n.º P 506934624.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589438

AGROESTRELA — COMÉRCIO DE PLANTAS
E ARTEFACTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00984/
040308; identificação de pessoa colectiva n.º P 506903630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589446

MIGUEL LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00843/
011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505951193.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589454

PAVISEIA — COMÉRCIO AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00296/
900402; identificação de pessoa colectiva n.º 502320028.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589462

CORREIA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00082/
700525; identificação de pessoa colectiva n.º 500517134.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589101

DETERMINANTE — GABINETE DE PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00835/
011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505808188.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589527

AGROAVENIDA — COMÉRCIO DE RAÇÕES
E AGROQUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00543/
961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503757764.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589420

SEIA 2000 — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00680/
991227; identificação de pessoa colectiva n.º 504804065.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589314

PLASMAFER — INDÚSTRIA DE PLÁSTICO, MADEIRA
E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00124/
780501; identificação de pessoa colectiva n.º 500718199.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588911

ISEMPLAR — ISOLAMENTOS E PLÁSTICOS
REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00625/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504250442.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588954
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SAQUIBEIRA — COMÉRCIO DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00906/
020903; identificação de pessoa colectiva n.º 506293955.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589136

MALHAS — ANDREITOFLEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00775/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505495139.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589233

CARVALHO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00757/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505359480.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589357

ROGÉRIO FIGUEIREDO — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00995/
040521; identificação de pessoa colectiva n.º 506966534.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589268

MOTA & MOTA — SERRAÇÃO E CARPINTARIA
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00837/
011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505689464.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589349

LEIRIA
ALCOBAÇA

CAMPOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 243;
identificação de pessoa colectiva n.º 500518181; data da apresen-
tação: 20052005.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010083369

RAINHA SANTA ISABEL — FORMAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2411;
identificação de pessoa colectiva n.º 503854603; data da apresen-
tação: 07062005.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em substituição legal, Sónia
Conceição. 2010084705

VR — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2966;
identificação de pessoa colectiva n.º 505088665; data da apresen-
tação: 07062005.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em substituição legal, Sónia
Conceição. 2010084144

VITRAN II — TRANSFORMAÇÃO DE VIDROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2731;
identificação de pessoa colectiva n.º 504757598; data da apresen-
tação: 07062005.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em substituição legal, Sónia
Conceição. 2010084683

VITRAN — SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2300;
identificação de pessoa colectiva n.º 502306610; data da apresen-
tação: 07062005.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em substituição legal, Sónia
Conceição. 2010084136

SEDOPLÁS — SOCIEDADE DE MOLDES
E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1541;
identificação de pessoa colectiva n.º 502306602; data da apresen-
tação: 07062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em substituição legal, Sónia
Conceição. 2010084616

SISTEC — TECNOLOGIA DE MOLDAÇÃO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2078;
identificação de pessoa colectiva n.º 502444860; data da apresen-
tação: 07062005.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em substituição legal, Sónia
Conceição. 2010084691

J. SILVA REIS — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3348;
identificação de pessoa colectiva n.º 505913666; data da apresen-
tação: 07042005.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma Nogueira
Lourenço. 2010082532

2 AB — AUTO ACESSÓRIOS DA BENEDITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1207;
identificação de pessoa colectiva n.º 501857249; data da apresen-
tação: 20042005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010082796

MAQUIBAÇA, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS E TRACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3845;
identificação de pessoa colectiva n.º 507063040; data da apresen-
tação: 22042005.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010092974

ALMEIDA & COITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2255;
identificação de pessoa colectiva n.º 503553093; data da apresen-
tação: 22042005.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010082761

TRANSPORTES GUILHERMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2011;
identificação de pessoa colectiva n.º 503014168; data da apresen-
tação: 22042005.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010082966

PIMENTAS — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2743;
data da apresentação: 27042005.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010083008

BIGDREAM — BAR DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2915;
identificação de pessoa colectiva n.º 505011913; data da apresen-
tação: 19052005.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010083440

AMÍLCAR COSTA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1950;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886773; data da apresen-
tação: 19052005.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010083423

MADEIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3123;
identificação de pessoa colectiva n.º 505486180; data da apresen-
tação: 19052005.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010083415
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AGRO-PECUÁRIA OS CATEMBEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3618;
identificação de pessoa colectiva n.º 506457419; data da apresen-
tação: 19052005.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010083407

PEIXARIA FRUTOS DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2525;
identificação de pessoa colectiva n.º 504044923; data da apresen-
tação: 19052005.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010083393

MANUEL BERNARDINO & CAIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3017-
-A; identificação de pessoa colectiva n.º 505267233; data da apre-
sentação: 19052005.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010083385

SOCIEDADE AGRÍCOLA OLIVA MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2580;
identificação de pessoa colectiva n.º 504162080; data da apresen-
tação: 17012005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

16 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010075587

SOCIEDADE AGRÍCOLA OLIVA MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2580;
identificação de pessoa colectiva n.º 504162080; data da apresen-
tação: 17012005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

16 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010075579

METALCOA — METALÚRGICA DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 674;
identificação de pessoa colectiva n.º 500916829; data da apresen-
tação: 19012005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

16 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010075560

IMASSA — ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1832;
identificação de pessoa colectiva n.º 502701730; data da apresen-
tação: 19012005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

16 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010075544

CLÁUDIA & SABRINA — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3362;
identificação de pessoa colectiva n.º 505988569; data da apresen-
tação: 28012005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

16 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010075536

VIGOTRANS — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3063;
identificação de pessoa colectiva n.º 505220520; data da apresen-
tação: 28012005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

16 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010075528

ELEUTÉRIO — TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1764;
identificação de pessoa colectiva n.º 502560932; data da apresen-
tação: 28012005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

16 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010080220

DAVID PINTO & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 92;
identificação de pessoa colectiva n.º 500083240; data da apresen-
tação: 30052005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, em substituição legal, Sónia
Conceição. 2010084632

BATALHA

PIRES & PIRES — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01191/
20050628; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20050628.

Certifico que José de Oliveira Pires, casado com Maria da Concei-
ção Pires Carreira, na comunhão geral, Rua da Senhora do Monte,
Casal dos Lobos, São Mamede, Batalha, e Maria da Conceição Pires
Carreira, casada com José de Oliveira Pires, na comunhão geral, Rua
da Senhora do Monte, 6, Casal dos Lobos, constituíram uma socie-
dade por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Pires & Pires — Comércio
e Reparação de Automóveis, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua da Senhora do Monte, 26, lugar de
Casal dos Lobos, freguesia de São Mamede, concelho da Batalha, e
distrito de Leiria.

3.º

A sociedade poderá abrir, instalar e extinguir sucursais, agências
delegações ou outras formas locais de representação, em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro.

4.º

A sociedade, tem por objecto social a reparação de veículos auto-
móveis, comércio de automóveis usados e novos.

5.º

A sociedade pode, sob qualquer forma, associar-se com outras pes-
soas jurídicas para, nomeadamente, formar sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, consórcios e associações em participa-
ção, bem como adquirir e alienar participações no capital de outras
empresas, mesmo que o objecto de umas e outras não apresente qual-
quer relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto social.

6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de vinte e
cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas, cada uma no
valor de doze mil e quinhentos euros, pertencentes aos sócios José de
Oliveira Pires e Maria da Conceição Pires Carreira, respectivamente.

7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até ao
montante de cem mil euros.

8.º

A administração e representação da sociedade será exercida pelos
sócios José de Oliveira Pires e Maria da Conceição Pires Carreira,
ficando desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração con-
forme deliberação em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos, excluindo a compra, venda ou alienação de bens Imóveis,
é necessária apenas a assinatura de um dos gerentes.

9.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, no todo ou em parte,
mas a favor de estranhos é condicionada a opção da sociedade em
primeiro lugar, e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

10.º

Fica expressamente interdito aos gerentes praticar actos ou assinar
documentos, em nome da sociedade, alheios ao objecto social, desig-
nadamente prestar fianças, subfianças e cauções.

11.º

A sociedade assume, de pleno direito, desde hoje, todos os direitos
e obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebrados e suporta-
dos pelos sócios fundadores e concluídos antes da celebração do acto
de constituição, designadamente, encargos e despesas havidos com
autorização e atribuição da exclusividade do uso da firma, escritura do
contrato da sociedade, publicações, registos e outras referentes à sua
existência jurídica, despesas relativas a obrigações ou necessidades
decorrentes do início da actividade, locação ou aquisição de estabele-
cimento, instalações, equipamentos, outros bens e produtos inerentes
à actividade.

12.º

A gerência fica, desde já, autorizada, nos termos da alínea b), do
n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a poder
efectuar levantamentos da conta bancária, em que o capital social foi
depositado, para ocorrer às obrigações e encargos aludidos no
artigo anterior.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002787980

PNEUS DA QUINTA — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1142/
041006; identificação de pessoa colectiva n.º 507099540; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: of. 08 e 09/20050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Fernando San-
tos Jordão cessou as funções de gerente, por renúncia em 30 de Maio
de 2005, e que na mesma data foi alterado o pacto passando o arti-
go 9.º a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remunera-
ção, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios
Júlio dos Santos Franco, que se mantém e a Clara Maria Ruivo Rosa-
lina, que fica desde já nomeada.

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

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002787751

BARREIRA D’ÁGUA, CALÇADO — COMÉRCIO
A RETALHO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01192/
20050628; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20050628.

Certifico que entre José Manuel de Oliveira Henriques, casado com
Célia dos Santos, na comunhão geral, Rua Principal, 12, Barreira de
Água, freguesia de São Mamede, concelho da Batalha, e Armindo Vieira
Ribeiro, casado com Lucrécia Maria do Fetal Ribeiro, na comunhão
geral, Rua de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de São Mamede,
concelho de Rosário, Fátima, Ourém, constituíram entre si uma socie-
dade por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Barreira d’Água, Calçado —
Comércio a Retalho de Calçado, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua Principal, 12, lugar de Barreira de
Água, freguesia de São Mamede, concelho da Batalha e distrito de
Leiria.

3.º

A sociedade poderá abrir, instalar e extinguir sucursais, agências
delegações ou outras formas locais de representação, em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro.
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4.º

A sociedade, tem por objecto social o comércio a retalho de calça-
do e artigos de marroquinaria.

5.º

A sociedade pode, sob qualquer forma, associar-se com outras pes-
soas jurídicas para, nomeadamente, formar sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, consórcios e associações em participa-
ção, bem como adquirir e alienar participações no, capital de qualquer
relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto social.

6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas, uma no
valor de quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencente ao só-
cio José Manuel de Oliveira Henriques e outra no valor de duzentos e
cinquenta euros pertencente ao sócio Armindo Vieira Ribeiro, res-
pectivamente.

7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao montante de trinta mil euros.

8.º

A administração e representação da sociedade será exercida pelo
sócio José Manuel de Oliveira Henriques, ficando desde já nomeado
gerente, com ou sem remuneração conforme deliberação em assem-
bleia geral.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos, excluindo a compra, venda ou alienação de bens imóveis,
é necessária apenas a assinatura do gerente.

9.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, no todo ou em parte,
mas a favor de estranhos é condicionada a opção da sociedade em
primeiro lugar, e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

10.º

Fica expressamente interdito aos gerentes praticar actos ou assinar
documentos, em nome da sociedade, alheios ao objecto social, desig-
nadamente prestar fianças, subfianças e cauções.

11.º

A sociedade assume, de pleno direito, desde hoje, todos os direitos
e obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebrados e suporta-
dos pelos sócios fundadores e concluídos antes da celebração do acto
de constituição, designadamente, encargos e despesas havidos com
autorização e atribuição da exclusividade do uso da firma, escritura do
contrato da sociedade, publicações, registos e outras referentes à sua
existência jurídica, despesas relativas a obrigações ou necessidades
decorrentes do início da actividade, locação ou aquisição de estabele-
cimento, instalações, equipamentos, outros bens e produtos inerentes
à actividade.

12.º

A gerência fica, desde já, autorizada, nos termos da alínea b), do
n.º 4, do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a poder
efectuar levantamentos da conta bancária, em que o capital social foi
depositado, para ocorrer às obrigações e encargos aludidos no
artigo anterior.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002787913

J. C. PRAGOSA — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 322/
920724; identificação de pessoa colectiva n.º 502807792; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 34/20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, que são os
seguintes:

Presidente — João Cerejo Pragosa, casado, Amieira, Batalha; vo-
gais — Maria da Piedade Rosa Pragosa Moreira, casada, Rua Princi-
pal, 120, Brancas, Batalha e Joana Edite Machado Pragosa, solteira,
maior, Amieira, Batalha.

Fiscal único efectivo — Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Asso-
ciados, SROC, representado por Amável Alberto Freixo Calhau, casa-
do, Rua da Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa, ROC n.º 364, su-
plente — Paulo Ribeiro da Silva, solteiro, maior, Rua da Artilharia 1,
104, 4.º, esquerdo, Lisboa, ROC n.º 868.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2000475175

J. C. J. — GESTÃO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 562/
961119; identificação de pessoa colectiva n.º 503140805; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 43/20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, que são os
seguintes:

Presidente — João Cerejo Pragosa, casado, Amieira, Batalha; vo-
gais — Edite Maria Silva Machado Pragosa, casada, Amieira e Joana
Edite Machado Pragosa, solteira, maior, Amieira, Batalha.

Fiscal único efectivo — Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Asso-
ciados, SROC, representado por Amável Alberto Freixo Calhau, casa-
do, Rua da Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa, ROC n.º 364; su-
plente — Paulo Ribeiro da Silva, solteiro, maior, Rua da Artilharia 1,
104, 4.º, esquerdo, Lisboa, ROC n.º 868.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002787921

MOVISOFÁ, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1134/
040812; identificação de pessoa colectiva n.º 506711609; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 72/20050812.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 31 de Julho de 2005.

Está conforme.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005155

NECALUMÍNIO — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 713/
990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504332848;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20050810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Maria do Rosá-
rio Luís Tomás Ramos cessou as funções de gerente, por renúncia em
31 de Março de 1999.

Está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005120

CONSTRUÇÕES VALE SOBREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 774/
000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504911236; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/20050630.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 31 de Dezembro de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009004582
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TECNÁLIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 839/
001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505242460;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/20050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Pedro Miguel
Moreira Valério, cessou as funções de gerente por renúncia em 31 de
Março de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2011257450

CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 238/
910204; identificação de pessoa colectiva n.º 502496878; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 42/20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, que são os
seguintes:

Presidente — João Cerejo Pragosa, casado, Amieira, Batalha; vo-
gais — Maria da Piedade Rosa Pragosa Moreira, casada, Rua Princi-
pal, 120, Brancas, Batalha e Fernando Manuel Aires Simões, casado,
Rua da Cerrada Grande, 79, Torres Novas.

Fiscal único efectivo — Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Asso-
ciados, SROC, representado por Amável Alberto Freixo Calhau, casa-
do, Rua da Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa, ROC n.º 364; su-
plente — Paulo Ribeiro da Silva, solteiro, maior, Rua da Artilharia 1,
104, 4.º, esquerdo, Lisboa, ROC n.º 868.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002787867

HORTOCINCO — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01199/
20050816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050816.

Certifico que entre António José Pereira Borges Bagagem, casado
com Maria de Fátima Carreira de Sousa, na comunhão de adquiridos,
Rua de Leiria, Casal Mil Homens, Golpilheira, Batalha, Vítor Manuel
Salgueiro dos Santos, casado com Idalina dos Santos Gomes, na co-
munhão de adquiridos, Rua da Escola, Vale Salgueiro, Maceira, Leiria,
Ana Cristina de Oliveira Moreira, solteira, maior, Rua das Rosas do
Lena, Rebolaria, Batalha, Horácio José Silva Henriques, casado com
Alda Maria Ferreira Vilaça Henriques, na comunhão de adquiridos, Rua
das Hortas, lugar das Hortas, Golpilheira, Batalha e Manuel Ferreira
Antunes Vieira, casado com Silvina do Rosário Alves Pereira, na
comunhão de adquiridos, Urbanização Cruz de São Tomé, lote 21, rés-
-do-chão, direito, Azóia, Leiria, foi constituída uma sociedade por
quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de HORTOCINCO — Sociedade
Agrícola, L.da, e tem a sua sede na Rua do Areeiro, no lugar de Jardo-
eira, freguesia e concelho da Batalha.

§ A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas de representação em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

ARTIGO 3.º

O objecto social, consiste na comercialização de produtos hortícolas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de cinco quotas iguais, no valor
nominal de cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António José Pereira Borges Bagagem, Vítor Manuel Salguei-

ro dos Santos, Ana Cristina de Oliveira Moreira, Horácio José Silva
Henriques e Manuel Ferreira Antunes Vieira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Horácio José da
Silva Henriques e Victor Manuel Salgueiros dos Santos, desde já no-
meados gerentes e ainda aos gerente, sócios ou não sócios que ve-
nham a ser nomeados em assembleia geral.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assi-
natura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

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

2 — Na cessão de quotas a favor de estranhos a sociedade em pri-
meiro lugar e os restantes sócios em segundo lugar, terão direito de
preferência, com eficácia real.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica autorizada antes mesmo do registo da constitui-
ção da sociedade a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da
sociedade, nomeadamente celebrar contratos de arrendamento.

ARTIGO 8.º

1 — A morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios não
determina a dissolução da sociedade que continuará com os herdeiros
do falecido e com os representantes do interdito ou inabilitado, de-
vendo aqueles escolher de entre si um que a todos os represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

2 — Fica desde já autorizada a divisão de quota por herdeiros de
qualquer sócio.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor no-
minal ou pelo que lhe corresponder no último balanço social aprova-
do, nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por insolvência do sócio titular;
c) Por penhora da quota;
d) Por venda judicial da quota de qualquer que seja a forma usada.

ARTIGO 10.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.

Conferida, está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005147

LENA — MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 433/
940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503251836; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 32/20050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, que são os
seguintes:

Administrador único — Rui Pedro Meneses de Sousa Monteiro,
casado, Edifício Maringá, torre 2, 9.º, C, Leiria.

Fiscal único efectivo — Cláudio António Figueiredo Pais, casado,
Rua do Comandante Sacadura Cabral, lote 31, subcave, direito, Rama-
da, ROC n.º 852; suplente — José Manuel Martins Gonçalves Rober-
to, casado, Rua do Dr. António Martins, 35, 2.º, Lisboa, ROC n.º 1051.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005007

SUPERBATALHA — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1127/
040719; identificação de pessoa colectiva n.º 506985520;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 30 e 31/20050802.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Jorge Manuel
Morais cessou as funções de gerente, por renúncia em 9 de Maio de
2005, e foi nomeada gerente Ana Maria Gaspar Rodrigues Gameiro
na mesma data.

Está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005074

PUROOVOS — OVOS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1002/
020916; identificação de pessoa colectiva n.º 506187160;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 13, 16 e 17/20050816.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente em 22 de Julho de 2005, Fernando da Graça Agostinho.

Mais certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente
o contrato no que se refere aos artigos 5.º, n.º 2 e 6.º, n.º3, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

5.º

2 — Poderão ser exigidas aos sócios maiores prestações suplemen-
tares de capital até ao quíntuplo do capital social.

6.º

3 — A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente;
Assim o disseram e outorgaram.

Está conforme.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009004973

BOMBARRAL

CASA AGRÍCOLA J. NICOLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 442/
950725; identificação de pessoa colectiva n.º 503510190;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050520.

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

Deslocação da sede social para a Rua do Poço, 6, Vale Covo, Bom-
barral.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2005. — A Ajudante, Marina Adelaide Fernandes
Duarte. 2004261781

LEONEL PEREIRA DE LIMA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00142/820820; identificação de pessoa colectiva n.º 501303502;
recebido em: 20050627.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006815938

JOAQUIM JESUS VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 00662/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505990156; recebi-
do em: 20050623.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006816977

ROLICARBAR, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 00653/
20020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505816342; recebi-
do em: 20050623.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006815261

PLURICONTA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00181/860724; identificação de pessoa colectiva n.º 501697373;
recebido em: 20050623.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006816985

HELP-LINE — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 695/
20030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506430944; rece-
bido em: 20050623.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Marina Adelaide Fernandes
Duarte. 2006817000

CALDAS DA RAINHA

TAVARES & ROSA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2111; identificação de pessoa colectiva n.º 503214280;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20050713.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração da sede social para a Rua do Baldio, 4, nos Casais de Santa
Helena, freguesia de A-dos-Francos, concelho das Caldas da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886518

LUBRIAGRO — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1419; identificação de pessoa colectiva n.º 501672486;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050712.
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 Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração da sede social para a Rua da Escola, 16, Casal do Bicho,
freguesia de Santa Catarina, concelho das Caldas da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886496

BERNARDINO & FIALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1387; identificação de pessoa colectiva n.º 501955089; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 03/20050712.

Certifico que foi inscrita a dissolução e o encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 2005.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886461

ESPAÇO FRESCO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3520; identificação de pessoa colectiva n.º 506624803;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/20050713.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração da sede social para a Rua de Claudina Chamiço, 44, fregue-
sia de Caldas da Rainha, Santo Onofre, cidade e concelho de Caldas da
Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886500

SILVER PAINTING — PINTURAS, RESTAUROS
E REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3827; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20050728.

Certifico que por João Paulo do Rosário Costa, solteiro, maior, e
Nelson do Rosário Costa, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Silver Painting — Pinturas,
Restauros e Remodelações, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Salir
de Matos, concelho das Caldas da Rainha, no lugar de Trabalhias, à
Rua da Ponte, 6-B, e durará por tempo indeterminado.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pinturas restauros e
remodelações.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios João
Paulo do Rosário Costa e Nelson do Rosário Costa.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou

mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Paulo do
Rosário Costa e Nelson do Rosário Costa.

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

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

5.º

1 — Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode, sem consen-
timento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

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

6.º

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

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

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

7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

8.º

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

9.º

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

10.º

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

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

Foi conferida e está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886747

CAIADO RODRIGUES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3826; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050728.

Certifico que por Maria Alexandre de Sá Nogueira Ladeira Caiado
Rodrigues, casada com Rui Manuel Gomes Rodrigues, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Caiado Rodrigues, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em CaldasShopping, loja 8, sito na
freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho das Caldas da Rai-
nha.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração de propriedades, com-
pra e venda de imóveis e revendas dos adquiridos para esse fim, ser-
viços relacionados com a administração de propriedades e importa-
ção e exportação de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representados por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente a uma sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme
ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Foi conferido e está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886739

CATARINO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3451; identificação de pessoa colectiva n.º 506148556; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866690

RN — MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3322; identificação de pessoa colectiva n.º 506084833; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866371

FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 397; identificação de pessoa colectiva n.º 500530343; data da
apresentação: 20050627.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866657

CARMO & PENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1620; identificação de pessoa colectiva n.º 502402822; data da
apresentação: 20050627.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866592

CARPINTARIA DA RODELA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3268; identificação de pessoa colectiva n.º 505949733; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866703

ARMOVOS — CENTRO DE CLASSIFICAÇÃO
E COMÉRCIO DE OVOS DAS MESTRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1445; identificação de pessoa colectiva n.º 502074086; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010867025

JOÃO SERAFIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3138; identificação de pessoa colectiva n.º 505577496; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010867033
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TRANSPORTES RAPA TÁBUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3088; identificação de pessoa colectiva n.º 502462516; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010867017

VÍTOR, EUSÉBIO & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 743; identificação de pessoa colectiva n.º 500300615; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866673

CALDISEGUR — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3338; identificação de pessoa colectiva n.º 505996189; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010867106

CALDEIRA & CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 119; identificação de pessoa colectiva n.º 500050724; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866681

CERRO MAR — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1567; identificação de pessoa colectiva n.º 502307714; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866711

CRINÁCIO — COMÉRCIO DE RAÇÕES
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3303; identificação de pessoa colectiva n.º 505957205; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010867050

LAGOA FARTA — CENTRO DE DEPURAÇÃO,
EXPEDIÇÃO E COMÉRCIO DE MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2555; identificação de pessoa colectiva n.º 504109243; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866720

ENTRELINHAS E BOTÕES — RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2550; identificação de pessoa colectiva n.º 504111264; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866452

SOMACOL — SOCIEDADE DE MADEIRAS E COZINHAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3346; identificação de pessoa colectiva n.º 506239985; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2009191714

HENRIQUES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2774; identificação de pessoa colectiva n.º 504645684; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2006814320

A. J. OCASIÃO — COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS
E NOVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2819; identificação de pessoa colectiva n.º 504724339; data da
apresentação: 20050624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866568

CALDASPRESTIGE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3031; identificação de pessoa colectiva n.º 505188635; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866320

VALADAS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3110; identificação de pessoa colectiva n.º 505626144; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866339

IMPRICALDAS — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3218; identificação de pessoa colectiva n.º 505897954; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866258

SAVIMEDI — SAÚDE E VIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2670; identificação de pessoa colectiva n.º 504361112; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010866282

PREMIUM OPTICS — COMÉRCIO DE MATERIAL
ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3675; identificação de pessoa colectiva n.º 506907465; data da
apresentação: 20050627.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866584

TECNOCAL, MANUTENÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2759; identificação de pessoa colectiva n.º 504514911; data da
apresentação: 20050627.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866614

HEXALCO — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2963; identificação de pessoa colectiva n.º 505158647; data da
apresentação: 20050627.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2008335429

WBB PORTUGAL (MATÉRIAS PRIMAS PARA
CERÂMICA) SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2954; identificação de pessoa colectiva n.º 504808150; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas dos anos de exer-
cício de 2003 e 2004.

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866630

CONSTRUÇÕES LEAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2868; identificação de pessoa colectiva n.º 504939750; data da
apresentação: 20050627.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866649

COMERSUÍNOS — COMÉRCIO DE GADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1705; identificação de pessoa colectiva n.º 502565080; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas dos anos de exer-
cício de 2003 e 2004.

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866622
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CONSTRUÇÕES MONTEIRO & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1492; identificação de pessoa colectiva n.º 501932550; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010867068

CARPINTARIA NUNO EUGÉNIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3749; identificação de pessoa colectiva n.º 505993945; data da
apresentação: 20050624.

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

Foi conferida e está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2009191706

SICALDAS POLICLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1693; identificação de pessoa colectiva n.º 502544384; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2007163705

VCI  — VASCO COMÉRCIO INTERNACIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2099; identificação de pessoa colectiva n.º 503214400; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866800

RODRIGUES & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1469; identificação de pessoa colectiva n.º 500580901; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866797

FIGUEIREDO & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1436; identificação de pessoa colectiva n.º 502051345; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866770

J. PASCOALINHO — COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1192; identificação de pessoa colectiva n.º 501557989; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866746

FCGÁS — INSTALAÇÕES REDES GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2528; identificação de pessoa colectiva n.º 504050249; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866819

CLIMADIAGNÓSTICO — CLÍNICA DE MEIOS
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1504; identificação de pessoa colectiva n.º 502190000; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866754

MASILFRUTAS — S.A.G., L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3436; identificação de pessoa colectiva n.º 506303748; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866827

INFOCOZI — APLICAÇÕES INFORMÁTICAS
PARA MOBILIÁRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2674; identificação de pessoa colectiva n.º 504360744; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866738
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DESPORCAL — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2451; identificação de pessoa colectiva n.º 503915513; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2007163780

IMORIANGO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3636; identificação de pessoa colectiva n.º 506910032; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866835

ALBINO BARBOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1552; identificação de pessoa colectiva n.º 502281170; data da
apresentação: 20050628.

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

Foi conferida e está conforme.

A Ajudante, Bárbara Pereira Marques. 2010866665

MIRANDAS & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3821; identificação de pessoa colectiva n.º 500194327; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 04/20050715.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 1.º o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a girar sob o firma Mirandas & Nobre, L.da,
passa a ter a sua sede na Avenida Primeiro de Maio, 6, rés-do-chão,
esquerdo, na freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho das Cal-
das da Rainha e poderá ter sucursais, agências, delegações e quaisquer
outras espécies de representação social onde, quando e nas condições
que a gerência decidir.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010886569

CASTANHEIRA DE PÊRA

PRAIA DAS ROCAS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Matrí-
cula n.º 00180/050811; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 01/050811.

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

Pela inscrição n.º 1 foi registado a constituição de sociedade com
os sócios José Pires Ribeiro da Cruz e António Manuel Vaz Marques
Madama, que se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Praia das Rocas — Actividades Ho-
teleiras, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Praia das Rocas, freguesia e conce-
lho de Castanheira de Pêra.

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

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na exploração comercial de bares
e quiosques; importação, exportação e comercialização de bebidas e
produtos alimentares; exploração de actividades de restauração.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois
mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Os sócios, poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer nos termos e condições que forem fixadas em assembleia
geral.

3 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios, em assembleia
geral convocada para esse efeito, que fixará as condições e prazo de
realização das mesmas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes, ambos os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade são necessárias duas assinaturas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A divisão e cessão das quotas entre os sócios não necessita do
consentimento da sociedade.

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 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for sujei-
ta a qualquer providência judicial, mesmo cautelar, penhora, arresto,
ou arrolamento, falência ou insolvência do sócio, judicialmente de-
clarada e não suspensa, ou ainda por acordo com o próprio titular.

§ 1.º O valor da amortização, que não resulte de acordo com o
titular, será o do último balanço aprovado.

§ 2.º 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.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados a levantar a totalidade do
capital social depositado, afim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis e imóveis, designa-
damente veículos automóveis, incluindo contratos de leasing, neces-
sários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo de-
finitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Aida dos Prazeres Fernandes
Grilo. 2001361718
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LEIRIA

TRANSPORTES SÉRGIO & MANUEL, L.DA

Sede: Rua da Bela Vista, Grou, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8523/
020802; identificação de pessoa colectiva n.º 506255182; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/20050823.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 11 de Agosto de
2005.

Conferida, está conforme.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009042506

AGROLAVOS — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1374/
800102; identificação de pessoa colectiva n.º 500914770; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 51/20050818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designado
gerente Carlos Carreira Azinheiro, por deliberação de 19 de Maio de
2005.

Conferida, está conforme.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, Ana Rute Ribeiro Nunes.
2009042441

NOVA LEIRIA — IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, centro
comercial D. Dinis, sala 803, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2990/
891025; identificação de pessoa colectiva n.º 502242183; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 57/20050817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º, ao qual foi aditado um parágrafo único, o qual passa a ter
a redacção a seguir indicada:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a compra e venda de propriedades, cons-
truções e urbanizações.

§ único. 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.

Conferida, está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, Ana Rute Ribeiro Nunes.
2009042298

A.C. RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Sede: Caldelas, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3958/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502813776; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/20050818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos gerentes Maria de Lurdes Ribeiro Pereira e Maria de Lurdes Ribei-
ro da Conceição, casadas, por deliberação de 12 de Agosto de 2005.

Conferida está conforme.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009042425

EXAGONAL — MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Vale, 5, Longra, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8874/
030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506591662;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 65/20050812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, deslocou a sede
para Lote Industrial, Quinta da Azeiteira, Pavilhão n.º 9, Santa Eufé-
mia, Leiria.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009042158

MARINHA GRANDE

BOLLINGHAUS PORTUGAL — AÇOS ESPECIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01459/960909; identificação de pessoa colectiva n.º 503752533;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 03/20050530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto designação dos membros dos do conselho de administração:

Designados: Marion Úrsula Anna Härtel e Nina Härtel.
Data da deliberação: 12 de Maio de 2005.

Conferido, está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2009635981

CRISAL — CRISTALARIA AUTOMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02646/050705; identificação de pessoa colectiva n.º 505210150;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º, n.º1 do contrato de sociedade que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 — A sede da sociedade é na Rua de Portugal, lote 1, apartado
233, Zona Industrial da Marinha Grande, Marinha Grande.

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

Conferido, está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Adjunta, Luísa Maria Fernandes Bento.
2009635353

IMPERATLANTICO SOCIEDADE MEDIAÇÃO
SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01895/000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504858017;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/20050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a sede
para a Avenida do Dr. José Henriques Vareda, 24 B, Marinha Grande.

Conferido, está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2009638301

CIVILPLÁS — APLICAÇÕES MODULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02307/021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506292444;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto designação de gerentes: designados: Joaquim António da Silva
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Paulo e José António Almeida Correia Marques por IBEROMOLDES,
S. A. para exercer o cargo em nome próprio e Joaquim António Fer-
reira Rebelo por ECOCISTER — Comércio de Materiais de
Construção, L.da, para exercer o cargo em nome próprio.

Data da deliberação: 28 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

31 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2007727510

PENICHE

SOCIEDADE DE PESCA DIONÍSIO E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 686;
identificação de pessoa colectiva n.º 502934905; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 01/050720.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida tendo as con-
tas sido aprovadas em 19 de Julho de 2005.

Está conforme.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331176

NICAR — SOCIEDADE CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1055;
identificação de pessoa colectiva n.º 505256207; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/050708.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida tendo as con-
tas sido aprovadas em 16 de Junho de 2005.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331001

PRODUTOS ALIMENTARES ANTÓNIO & HENRIQUE
SERRANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 500222959; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 27 e inscrição n.º 27; números e datas das apresen-
tações: 03/050513 e 03/050616.

Certifico que foi nomeado o conselho de administração da socie-
dade em epígrafe, para o triénio de 2004/2006, por deliberação de 20
de Março de 2004 com a seguinte composição:

Presidente — Gonçalo José Ramalho de Melo; vogais: Maria Amé-
lia Ramalho de Melo e Miguel de Castro Cardoso Lemos; fiscal único:
Pricewaterhouse Coopers & Associados — SROC, L.da; suplente: José
Manuel Henriques Bernardo, (ROC).

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331044

CARPINTARIA PENICHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 536;
identificação de pessoa colectiva n.º 502268409; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e
datas das apresentações: 05/050419, 08/041018 e 03/050506.

Certifico que cessou funções de gerente Manuel Maia da Luz em 9
de Março de 2002 por óbito.

Foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de € 2094,96
para € 5010, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º os quais ficaram
com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil e dez euros, encontrando-se representado por seis quotas

iguais, no valor nominal de oitocentos e trinta e cinco euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Cristiano Beles Fernandes, Carlos
Simão, João Pereira Monteiro, Carlos Alberto da Conceição Rodri-
gues e Aires Augusto da Conceição Cristo, e uma pertencente em
comum e sem determinação de parte ou direito aos sócios Valter
Manuel Ferreira Maia e Marco Alexandre Batista Maia.

b.2) Alteram o artigo 4.º do pacto social que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar por esta.

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois gerentes.

Está conforme.

O Texto completo do contrato na sua nova redacção encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010320824

RAPOSO & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 205;
identificação de pessoa colectiva n.º 500400539; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 03, 04, 05 e 06/050623.

Certifico que António José Mateus Caldas, Virgílio José Raposo e
Francisco Inácio Raposo renunciaram à gerência em 25 de Maio de
2005.

Foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º
e 5.º os quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrituração social, é de cinco mil e um euros e
corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de dois mil e
quinhentos euros e cinquenta cêntimos cada uma, uma de cada um dos
sócios Telmo José da Silva Barbosa e Miguel Correia Rosa.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral, dispensada ou não de
caução, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Telmo José da
Silva Barbosa e Miguel Correia Rosa.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

O texto completo na sua nova redacção encontra-se arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331036

SOCIEDADE HOTELEIRA — PARAÍSO DO FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01232;
identificação de pessoa colectiva n.º 505291185; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050616.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para Alto do
Veríssimo, Estrada Nacional n.º 247, 92, freguesia de Atouguia da
Baleia, Peniche.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. —  A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331052
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DISGELO — PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE GELO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 636;
identificação de pessoa colectiva n.º 502684151; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 01/050727.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 14.º, n.º 1, 20.º e 21.º os quais ficaram com a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 14.º

1 — Para além dos casos previstos na lei e nestes estatutos, a as-
sembleia geral será convocada e reunirá sempre com o conselho de
administração e do fiscal único, ou os accionistas que sejam titulares
de acções correspondentes a cinco por cento ou mais, do capital,
solicitem ao Presidente da Mesa a sua convocação com simultânea
indicação de ordem do dia.

2 — A assembleia geral deverá ser convocada nos termos legais e
por cartas registadas dirigidas com pelo menos vinte e um dias de
antecedência a todos os membros do conselho de administração e ao
fiscal único.

ARTIGO 20.º

 1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único que
deverá ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 21.º

A eleição em assembleia geral e o desempenho de funções de fisca-
lização pelo fiscal único ou pelo suplente serão regulados pelas dispo-
sições legais respeitantes ao revisor oficial de contas e subsidiaria-
mente na parte aplicável pelo disposto quanto a conselho fiscal e aos
seus membros.

O texto completo do contrato na sua nova redacção encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331168

PORTO DE MÓS

POLIGREEN — ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1909/050719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
05/050719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação social, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social POLIGREEN — Enge-
nharia, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é no IC 2, ao quilómetro 108, em São Jorge,
freguesia de Calvaria de Cima, concelho de Porto de Mós.

2 — O conselho de administração poderá, por deliberação unâni-
me e independentemente do consentimento ou parecer de qualquer
órgão social, deslocar a sede para qualquer local do território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado

ARTIGO 4.º

O objecto social consiste em engenharia, compra e venda de pro-
priedades e revenda dos adquiridos com esse fim, construção civil,
obras públicas e investimentos imobiliários.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia-geral de accionistas, a sociedade pode
adquirir participações noutras sociedades mesmo que tenham objecto
social diferente do seu, em sociedades reguladas por lei especial e ain-
da em agrupamentos complementares de empresas

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de quinhen-
tos mil euros, divididos em quinhentas mil acções, com o valor nomi-
nal de um euro cada uma.

ARTIGO 7.º

As acções são nominativas ou ao portador, sendo representadas
por títulos de uma, dez, cem, quinhentas, mil e qualquer múltiplo de
mil acções

ARTIGO 8.º

1 — As acções são livremente transmissíveis entre accionistas e
destes para ascendentes e descendentes.

2 — Nas outras transmissões de acções a sociedade goza do direito
de preferência em primeiro lugar e os accionistas em segundo lugar,
observando-se para o efeito o disposto nos números seguintes.

3 — O accionista que pretenda transmitir acções informará por
escrito o conselho de administração da quantidade de acções a
transmitir, do preço acordado e do nome do comprador interes-
sado.

4 — Os accionistas terão 15 dias após comunicação do conselho
de administração para exercerem o seu direito de preferência; sendo
vários os accionistas interessados, as acções que se pretendam trans-
mitir serão repartidas pelos mesmos, na proporção do número de
acções que já possuírem.

5 — Nos 60 dias imediatos à comunicação ao conselho e admi-
nistração por parte do accionista que pretenda fazer a transmissão,
este informará o accionista do exercício ou não do direito de prefe-
rência; na falta de comunicação do conselho de administração,
considera-se que não foi exercido o direito de preferência previsto
neste artigo.

6 — O direito de preferência é exercido pelo preço comunicado
pelo accionista interessado em vender mas, se o conselho de adminis-
tração entender, justificadamente, que esse preço é simulado, pode,
em alternativa, o valor real das acções ser determinado por três pe-
ritos qualificados para o efeito, sendo um nomeado pelos accionistas
compradores e outro pelo accionista vendedor e outro por acordo
entre o vendedor e os compradores

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar, sem o consentimento dos seus
titulares, as acções pertencentes a accionistas que utilizem as infor-
mações obtidas no exercício do seu direito à informação para fins
estranhos à sociedade e de modo a causar prejuízo a esta ou a qualquer
accionista

2 — A sociedade pode ainda amortizar acções, sem o consentimento
dos seus titulares, quando as mesmas forem arrestadas, penhoradas ou
sujeitas a qualquer providência judicial donde possa resultar, ou tenha
resultado, a alienação coerciva das mesmas

3 — A deliberação de amortização de acções, nos termos dos nú-
meros anteriores, deve ser tomada no prazo de 90 dias a contar do
conhecimento do facto determinante da amortização

4 — As acções serão amortizadas pelo valor resultante do último
balanço aprovado, devendo esta contrapartida ser paga no prazo de
180 dias a contar da deliberação social de amortização

ARTIGO 10.º

Nos aumentos de capital social, por entradas em dinheiro obser-
var-se-á o disposto na lei, relativamente ao direito de preferência dos
accionistas, à subscrição de novas acções, bem como ao exercício e à
liquidação ou suspensão desse direito.

ARTIGO 11.º

Dentro dos limites e sob as condições fixadas por lei, a sociedade
poderá adquirir acções e obrigações próprias.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais a assembleia-geral, o conselho de administração
e o fiscal único, eleitos por um período de três, podendo haver ree-
leição por iguais períodos.

a) Assembleia geral.
ARTIGO 13.º

1 — A assembleia-geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto;

2 — Têm direito a voto os accionistas que sejam titulares ou re-
presentem pelo menos cem acções;

3 — Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia-geral pelo seu cônjuge, por ascendente ou descendente, por
outro accionista ou por membro do conselho de administração; os
accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão representar pela
pessoa física que para o efeito nomearem;

4 — As representações previstas no número anterior serão comu-
nicadas ao presidente da mesa por carta, entregue na sede social até
cinco dias úteis antes da data designada para a reunião.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia-geral será convocada pelo presidente da mesa
ou por quem suas vezes fizer:

a) No primeiro trimestre de cada ano, em reunião anual, com o
fim de deliberar sobre matérias que são, por lei, da sua competência e
ainda sobre quaisquer outras que porventura sejam incluídas na con-
vocatória;

b) Sempre que a reunião seja solicitada pelo conselho de adminis-
tração, pelo fiscal único ou por um ou mais accionistas que possuam
acções correspondentes a, pelo menos, cinco por cento do capital
social.

2 — A convocatória da assembleia geral poderá fazer-se tanto por
publicitação nos termos e prazos legais, como, enquanto as acções
forem nominativas, por carta registada dirigida aos accionistas, expe-
dida para a morada constante do livro de registo de acções

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente somente quando estiverem presentes ou
representados accionistas titulares de pelo menos cinquenta por cen-
to do capital social.

2 — No caso da assembleia-geral, regularmente convocada, não
puder funcionar por insuficiente representação do capital social, e de
na respectiva convocatória não ser desde logo fixada uma segunda
data da reunião, será convocada uma nova assembleia, a qual poderá
funcionar e deliberar validamente, seja qual for o número de accionis-
tas presentes ou representados.

3 — As deliberações da assembleia-geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos, salvo quando a lei exija maioria qualificada.

ARTIGO 16.º

1 — A mesa da assembleia-geral será composta por um presidente
e um secretário.

2 — Os membros da mesa podem ser ou não accionistas.
b) Conselho de administração:

ARTIGO 17.º

1 — O conselho de administração é composto por três membros,
que podem ser accionistas ou não, um dos quais será o presidente,
também designado pela assembleia geral que eleger o conselho.

2 — O conselho de administração poderá designar de entre os seus
membros um administrador delegado.

ARTIGO 18.º

Competem ao conselho de administração os mais amplos poderes
de gestão e representação da sociedade e a realização de todas as
operações relativas ao objecto social, com excepção daquelas que a
lei ou os presentes estatutos considerem competência da assembleia
geral.

ARTIGO 19.º

1 — O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez por
trimestre e sempre que convocado por escrito, pelo seu presidente ou
por dois outros administradores, com a antecedência mínima de oito
dias.

2 — As deliberações do conselho são tomadas por maioria, tendo
o presidente voto de qualidade em caso de empate.

3 — Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por outro, mediante carta registada ao presidente, mas cada instru-
mento de mandato não poderá ser utilizado mais de uma vez.

ARTIGO 20.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de outros dois administradores.

ARTIGO 21.º

1 — Os administradores terão a remuneração que lhes for fixada
em assembleia geral.

2 — Para além da remuneração fixa os administradores poderão
ainda ser remunerados com base numa percentagem sobre os lucros
obtidos em cada exercício, até ao limite de vinte por cento dos mes-
mos.

ARTIGO 22.º

Fiscal único

1 — A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal único
efectivo, havendo ainda um suplente, os quais, enquanto a lei o exi-
gir, serão revisores oficiais de contas.

2 — A competência, os poderes e os deveres do fiscal único serão
aqueles que a lei determina

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

1 — Anualmente e até à data da convocatória da assembleia-geral
a realizar até 31 de Março, o conselho de administração apresentará
o relatório de gestão, o balanço e os restantes documentos de presta-
ção de contas que a lei impuser relativos ao ano anterior, bem como
uma proposta de aplicação de resultados.

2 — Os resultados, em função da deliberação da assembleia-geral
por simples maioria, terão a seguinte aplicação:

a) Constituição ou reforço da reserva legal
b) Constituição ou reforço de quaisquer outras reservas
c) Gratificações aos órgãos sociais e aos trabalhadores
d) Distribuição de dividendos e outras aplicações permitidas pela

lei.
ARTIGO 24.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionistas
devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 25.º

Para julgamento de todas as questões judiciais entre accionistas e a
sociedade quer emergentes do contrato social, quer resultantes do
exercício de quaisquer direitos sociais, será territorialmente compe-
tente o tribunal da comarca da sede da empresa, foro que é conven-
cionado com expressa exclusão de quaisquer outro.

ARTIGO 26.º

1 — A sociedade inicia imediatamente a actividade, pelo que à
administração é autorizada a praticar em nome dela, mesmo antes do
registo, actos e negócios jurídicos, no âmbito da cláusula do objecto.

2 — De igual modo fica a administração autorizada a levantar as
entradas realizadas a fim de poder assegurar a persecução dos fins da
sociedade.

ARTIGO 27.º

Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os lugares de
membros dos órgãos sociais da forma seguinte, sendo os administra-
dores dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente — Rita Alexandra Ascenso
Meneses, solteira, maior, residente em Ribeira de Baixo, Porto de Mós;
secretária — Liliana Coelho Ruivo, solteira, maior, residente na Ave-
nida do General Humberto Delgado, lote 5, 3.º, esquerdo, Rio Maior.

Conselho de administração: presidente — Artur Alves da Silva
Meneses, casado, maior, residente em Ribeira de Baixo, Porto de Mós;
vogal — Maria Filomena Ribeiro Ascenso Meneses, casada, residente
em Ribeira de Baixo, Porto de Mós; vogal — Luís Ascenso Meneses,
solteiro, residente em Ribeira de Baixo, Porto de Mós.

Fiscalização: fiscal único: Leal & Carreira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua do Capitão Mouzinho de Al-
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buquerque, 56, 2.º, Leiria, representada por José Maria de Jesus Car-
reira, casado; suplente — Fernando Jorge de Sá Pereiro, revisor ofi-
cial de contas, casado, residente na Rua do Poeta Acácio Leittão, 35,
3.º, Leiria.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010201060

TOJALENSE PLÁSTICOS — FÁBRICA TOJALENSE
PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1130/950209; identificação de pessoa colectiva n.º 503358819;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050715.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente João Eduardo Pinheiro dos Santos Caetano, por renúncia
em 24 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010201027

SOCIEDADE DE BRITAS DOS PRAGAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 690/871117; identificação de pessoa colectiva n.º 500674795;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 09/050817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 5000 para € 33 800, tendo em consequência o
artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta e
três mil e oitocentos euros e corresponde à soma das quatro seguintes
quotas: uma no valor nominal de quatro mil e oitocentos euros, per-
tencente ao sócio João Cerejo dos Santos, uma no valor nominal de
dois mil euros, pertencente ao sócio João Pedro da Costa Cerejo; uma
no valor nominal de dois mil euros, pertencente à sócia Maria de
Fátima da Costa Santos, e uma no valor nominal de vinte e cinco mil
euros, pertencente à sócia Nova Leiria — Imobiliária, S. A.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010201051

SOLAR DE ALCARIA — EXPLORAÇÃO
DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS

E PROMOÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1178/960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503589560;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 07/050804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 800 000$ para € 5000 e alterado o contrato, ten-
do em consequência o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal in-
dividual de dois mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios
João Manuel Alves Crachat e Maria Noémia dos Santos Silva Cra-
chat.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010201019

LISBOA
AZAMBUJA

INCHEMICA — INDÚSTRIA QUÍMICA
DE ESPECIALIDADES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00671;
identificação de pessoa colectiva n.º 505180073; inscrições n.os 6 e
7; números e datas das apresentações: 01/20050727 e 02/20050729.

Certifico que pela inscrição n.º 6 foi registada a nomeação do ge-
rente Andrew Ian Schofield em 31 de Março de 2005. Foi ainda re-
gistada pela inscrição n.º 7 a alteração parcial do contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º e 3.º a 11.º, epígrafe do
capítulo IV e aditado ao artigo 12.º, que passa a ter a seguinte nova
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação INCHEMICA — Indústria Quí-
mica de Especialidades, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede social na Estrada Nacional n.º 3, ao
quilómetro 6,7, freguesia de Vila Nova da Rainha, concelho da Azambuja.

2 — Mediante o consentimento prévio da sócia, a gerência poderá
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a produção e comercialização,
incluindo a exportação e importação de especialidades químicas, de-
signadamente, surfactantes e produtos derivados e afins, bem como a
prestação de serviços conexos, incluindo na área do fabrico de emul-
sões betuminosas e betumes modificados.

2 — A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de quinhentos mil euros e corresponde a uma
quota única com aquele valor nominal, de que é titular a sócia In-
chem Holdings, Ltd.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

A sócia poderá efectuar prestações suplementares, até ao montan-
te máximo de dois milhões de euros.

CAPÍTULO III

Decisões da sócia e gerência

ARTIGO 7.º

Decisões da sócia

1 — A sócia exerce as competências que a lei e estes estatutos lhe
atribuem e pode fazer-se representar por qualquer pessoa na tomada
de decisões, mediante simples carta assinada.

2 — Compete à sócia, em especial, decidir sobre os actos de:
a) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e de estabele-

cimentos;
b) Subscrição ou aquisição, alienação e oneração de participações

noutras sociedades;
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c) Criação e encerramento de sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação.

3 — Por decisão da sócia, poderão ser derrogadas as normas dispo-
sitivas do Código das Sociedades Comerciais aplicáveis.

ARTIGO 8.º

Negócios da sócia com a sociedade

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a sócia e a
sociedade, nos termos da lei, contanto que estes visem a prossecução
do objecto social daquela, incluindo, entre outros, contratos de supri-
mento e outras formas de financiamento da sociedade, contratos de
compra e venda de bens móveis e imóveis, cessões de posição con-
tratual, de créditos ou de dívidas, locação e prestação de serviços.

ARTIGO 9.º

Administração e representação da sociedade

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos pela sócia.

2 — A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente ou pela
de um ou mais procuradores, nos termos da respectiva procuração.

3 — A gerência pode constituir mandatários ou procuradores da socie-
dade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 — Os gerentes não serão remunerados, a não ser que a sócia decida
o contrário.

CAPÍTULO IV

Exercício anual

ARTIGO 10.º

Período do exercício

O exercício económico da sociedade corresponde ao ano civil.

ARTIGO 11.º

Aplicação dos resultados apurados

Os lucros líquidos anualmente apurados, deduzida a parte que seja
necessária para a integração da reserva legal, terão a aplicação que
for decidida pela sócia.

ARTIGO 12.º

Adiantamentos sobre lucros

A sócia pode decidir que lhe sejam feitos adiantamentos sobre lu-
cros no decurso do exercício, com observância das disposições legais
pertinentes.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jorge
Filipe Gonçalves Silva. 2002809240

SIVA — SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00504/
290174; identificação de pessoa colectiva n.º 500301522; inscri-
ção n.º 35; número e data da apresentação: 01/20050816.

Certifico que, pela inscrição n.º 35, foi efectuada a inscrição com
o seguinte teor:

Facto: nomeação de órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente — João Manuel de Queve-

do Pereira Coutinho; vice-presidente — Esmeralda da Silva Santos
Dourado; vogais — Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho; Fer-
nando Jorge Cardoso Monteiro; António Carlos Romeiras de Lemos,
casado, Rua de Santo António à Estrela, 33, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscalização: fiscal único — Ernst & Young Audit & Associados,
SROC, representado por João Carlos Miguel Alves, ROC; suplente —
Óscar Manuel Machado Figueiredo, ROC.

Período: 2005-2008.
Data da deliberação: 25 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jorge
Filipe Gonçalves Silva. 2002809259

SOCASA — COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
ECONÓMICA DE AZAMBUJA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00005/
840718; identificação de pessoa colectiva n.º 500623821; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 01/20050704.

Certifico que foi registada a inscrição com o seguinte teor:
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Direcção: presidente — Joaquim Manuel Patrício de Carvalho; se-

cretário — Ilídio José de Oliveira Saraiva; tesoureiro — Jacinto Gou-
veia da Silva; 1.º vogal — Alexandra Sofia Arsénio Lourenço; 2.º vo-
gal — Graciano Dias Freitas; 1.º suplente — José Carlos Pereira
Gonçalves; 2.º suplente — Manuel Leonardo Palhinhas Foito.

Conselho fiscal: presidente — Paula Cristina Cartaxo Silva dos
Anjos; 1.º vogal — António João Santos Carvalho; 2.º vogal — Eu-
génia Silva Pestana Maniés, casada, Bairro Socasa, bloco 11-D, 2.º,
direito, Azambuja; 1.º suplente — Carlos Alves de Morais; 2.º suplen-
te — Carla Alexandra dos Santos de Carvalho.

Período: biénio de Junho de 2005 a Junho de 2007.
Data da deliberação: 19 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jorge
Filipe Gonçalves Silva. 2002812071

PROBETUME — BETUMES MODIFICADOS E EMULSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00466/
961107; identificação de pessoa colectiva n.º 501486798; inscri-
ção n.º 38; número e data da apresentação: 01/20050726.

Certifico que foi registado o projecto de fusão por incorporação,
mediante transferência global de patrimónios, sendo a sociedade in-
corporante REPSOL Combustíveis, S. A., com sede na Avenida de José
Malhoa, 16, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, e as socie-
dades incorporadas a registada PROBETUME — Betumes Modifica-
dos e Emulsões, S. A., com sede no Lugar de Arneiros, Estrada Naci-
onal n.º 3, quilómetro 6,7, freguesia de Vila Nova da Rainha, concelho
de Azambuja; REPSOL Abastecimentos e Serviços à Aviação, S. A.,
com sede na Avenida de José Malhoa, 16, freguesia de Campolide,
concelho de Lisboa; REPSOL Betumes Comercialização e Distribui-
ção de Produtos Petrolíferos, S. A., com sede na Avenida de José
Malhoa, 16, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, e REPSOL
Portugal — Petróleo e Derivados, L.da, com sede na Rua de Mário
Dionísio, 2, 2.º e 3.º, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras,
sendo as alterações projectadas na sociedade incorporante as seguin-
tes:

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade tem por objecto:
a) O comércio, produção, refinação, importação, exportação e

distribuição de petróleos e seus derivados, nomeadamente emulsões
betuminosas e betumes modificados, e bem assim de outros combustí-
veis, ou de outras formas de energia que seja legalmente permitido
exercer;

b) O comércio de produtos petroquímicos, químicos e biológicos;
c) O exercício de qualquer actividade industrial, agrícola ou de pres-

tação de serviços, permitida por lei, que directa ou indirectamente se
relacione com os produtos referidos nas anteriores alíneas a) e b);

d) O fabrico e o comércio de equipamentos e materiais relaciona-
dos com quaisquer formas de energia;

e) A prospecção, a pesquisa e a exploração de jazigos petrolíferos
e minerais;

f) O comércio de transportes mecânicos ou de outra espécie;
g) A construção, a gestão e a exploração de estabelecimentos e

outras instalações de natureza hoteleira ou similar, incluindo as inte-
grantes ou conexionadas com áreas de serviço em auto-estradas ou
em outros locais;

h) A compra, venda e administração de prédios;
i) Quaisquer actividades comerciais ou industriais acessórias, subsi-

diárias, conexas ou complementares das referidas nas alíneas anteriores.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado, é de 59 000 000,01 euros, dividido em 5 900 000 001 ac-
ções da mesma categoria, com o valor nominal de 1 cêntimo cada.
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ARTIGO 11.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um conselho
de administração constituído por um número impar de membros no
mínimo de três e no máximo de nove, eleitos por períodos de quatro
anos, e livremente exonerados, por deliberação dos accionistas.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único, que terá
um suplente, ambos eleitos por períodos de quatro anos, devendo quer
o fiscal único, quer o respectivo suplente ser revisor oficial de contas
ou sociedade revisora oficial de contas.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jorge
Filipe Gonçalves Silva. 2002812373

L. D. S. — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00641;
identificação de pessoa colectiva n.º 505183862; data da apresen-
tação: 17082005.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jorge
Filipe Gonçalves Silva. 2002809232

CASCAIS

SELNEXT — INSTALAÇÃO E COMÉRCIO
DE CABLAGENS INFORMÁTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 723
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506423417; número
e data da apresentação: 9208/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005774898

MATOS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 143
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505345650; número
e data da apresentação: 9207/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005774936

BRILHA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2236
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500324581; número
e data da apresentação: 9206/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005888680

CORAGEM & BAIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8981
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503746673; núme-
ro e data da apresentação: 9205/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005888672

REFRIDEC — REFRIGERAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7290
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502670665; número
e data da apresentação: 9204/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2001 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005888664

ROBERTO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4000
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501106197; número
e data da apresentação: 9203/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005774928

COELHO, C.A & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5907
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502045574; número
e data da apresentação: 9202/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005888699

SATIS — RADIOISÓTOPOS E PROTECÇÕES CONTRA
SOBRETENSÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6661
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500098140; núme-
ro e data da apresentação: 9201/251103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005887870

TRANSPORTES SAMPAIO CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 888
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505242346; número
e data da apresentação: 9200/251103.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005887889

SASSOEIROS POP CLUBE DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9077
(Cascais); números e data das apresentações: 9196 e 9197/251103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2001 e 2002 em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005887595

SOCIEDADE ATLAS COPCO DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1244
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500254265; número
e data da apresentação: 9184/251103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2000794840

CLINALDEIA — CLÍNICA MÉDICA CIRURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 783
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504205668; núme-
ros e data das apresentações: 9172, 9173, 9174, 9175 e 9176/
251103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 em
relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005748897

CERVEJARIA EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7663
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503247502; núme-
ro e data da apresentação: 9171/251103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2001123108

ANGECONTA CONTABILIDADE TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3379
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501706976; núme-
ro e data da apresentação: 9170/251103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002537607

SANTOS & SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8316
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503053988; núme-
ros e data das apresentações: 9159 a 9162/251103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 em relação
à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003243488

DUARTE DELGADO ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6315
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502823747; núme-
ro e data da apresentação: 9131/241103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005810061

MARIA JOSÉ DE SOUSA — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 443
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504611593; núme-
ro e data da apresentação: 9132/241103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005810037

BATIGAL — CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06936
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501339418; número
e data da apresentação: 9143/241103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005808547

PAPELARIA E TABACARIA SERPIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04923
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501503749; número
e data da apresentação: 9141/241103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005855863

BARRETO & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03335
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500790973; número
e data da apresentação: 9138/241103.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005855855

2 AN — CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08244
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503414867; núme-
ros e data das apresentações: 9135 e 9136/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005810096

LABOREL — LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1582
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500754047; núme-
ro e data da apresentação: 9134/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005810053

VEMETEC — ENGENHARIA DE SISTEMAS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09619
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503385174; número
e data da apresentação: 9123/241103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004269634

AUTO NELA — SOCIEDADE REPARADORA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03607
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500891036; número
e data da apresentação: 9099/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888575

VARANDAS & VARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 106
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504851969; núme-
ro e data da apresentação: 9266/281103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2002.

Está conforme.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005778575

JOÃO ROCHA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 238
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504490737; núme-
ro e data da apresentação: 9265/281103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005750751

TRANSPORTES ORLANDO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00007
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500511047; núme-
ro e data da apresentação: 9264/281103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005778567

ACIL — ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07035
(Cascais); número e data da apresentação: 9263/281103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

24 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005802808

ESTORIL SOL IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07035
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 971855927; núme-
ros e data das apresentações: 9254 e 9255/281103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2001 e 2002.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005811386

QUIMAVES — COMÉRCIO INDÚSTRIA AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03688
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501531742; núme-
ro e data da apresentação: 9249/281103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005859494

CARLOS M. MENDES ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 770
(Oeiras); números e data das apresentações: 9223 e 9224/27112003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744275

M. A. F. & L. VAZ — CONSTRUÇÕES, COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 239
(Oeiras); números e data das apresentações: 9225, 9226 e 9227/
27112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006199196

PSC — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 295
(Oeiras); números e data das apresentações: 9229 e 9230/27112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005859150

IMS — INTERNATIONAL METAL SERVICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4993
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9232/27112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744291

CONSTAM — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO MÁQUINAS
PARA COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9436
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9233/27112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002840377

FACMIL — FÁBRICA DE COMPONENTES MECÂNICOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 950
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9234/27112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005859257

C. P. E. — COMPANHIA DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 401
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1186/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2000804616

GE CONSUMER FINANCE, IFIC, INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 475
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1175/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004863544

LIPS — INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 872
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1171/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005807907

NIKE RETAIL B. V.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 896
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 975172115.

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

6 — Apresentação n.º 18/20050801.
Alteração do local da representação.
Local da representação: Quinta do Pinheiro, 16, 3.º, D, Carnaxide,

freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010006810

SSP — SOFTWARE, SISTEMAS E PROCESSOS
EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 071
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501673644.

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

12 — Averbamento n.º 3, apresentação n.º 2/20050801.
Cessação de funções de todos os membros do conselho de adminis-

tração, por renúncia, em 31 de Maio de 2005.
13 — Apresentação n.º 3/20050801.
Designação de membros do conselho de administração, em 31 de

Maio de 2005: presidente — José António Paiva Novo, casado, Rua
de Xavier de Araújo, 11, núcleo 8, 7.º, B, Lisboa; vogais — Joaquim
Henriques Ribeiro Almeida, casado, Alameda das Linhas de Torres,
236, 10.º, direito, Lisboa, e José Manuel de Jesus Costa, casado, Pas-
seio das Garças, lote 4.39.01A, 4.º, B, Vila Expo, Moscavide.

Prazo: quadriénio em curso de 2004-2007.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011208556



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 243 — 21 de Dezembro de 200527 164-(52)

PARKIDS — GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS
DE APOIO À INFÂNCIA E ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 796
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507266650; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/050801.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas dos
sócios: uma no valor nominal de quatro mil euros, pertencente ao
sócio João Carlos Ferreira O’Donnell Dagge, e outra no valor nomi-
nal de mil euros, pertencente à sócia Cristina Reis Dagge.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006703471

DIRECTIMÉDIA — MARKETING DIRECTO
E PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9606
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502107472; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 22/050801.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º e 2.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIRECTIMÉDIA — Marketing
Directo, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 117-1, ao
quilómetro 2, no lugar de Valejas, Linda-a-Velha, freguesia de Carna-
xide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na gestão de base de dados, prestação de
serviços de informática, envelopagem, armazenamento e preparação
de produtos para distribuição por correio; acções de marketing directo.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010006828

AGROVETE — ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
AGRO-PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 078
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500011940.

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

21 — Apresentação n.º 6/20050801.
Fusão, reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedades incorporadas: EQUIVET—Sociedade Comercial de Equi-

pamentos Veterinários, S. A., e CORTIZA — Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares, L.da

Montante do reforço: 195 000 euros.
Artigo alterado: 4.º, n.º 1.
Termos de alteração:
Capital: 495 000 euros, representado por 99 000 acções no valor

nominal de cinco euros cada uma.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010006666

CARES RH — COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA
E REPRESENTAÇÃO DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9585
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502502398.

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

14 — Apresentação n.º 30/20050801.
Designação dos órgãos sociais, em 29 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente: Caixa Seguros, SGPS, S. A.,

que designou Francisco Xavier da Conceição Cordeiro para exercer o
cargo em nome próprio; vogais — Nuno Vasconcelos e Sousa Lino e
Pedro Manuel Martins Ataíde Cordeiro, Rua de Ferreira Borges, 113,
4.º, Lisboa.

Fiscal único: Deloitte & Associados, SROC, S. A., Edifício Atrium
Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, representada
por Maria Augusta Cardador Francisco, ROC; suplente — Carlos Luís
Oliveira de Melo Loureiro, ROC, Edifício Atrium Saldanha, Praça do
Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Prazo: triénio de 2005-2007.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010032349

CARES — COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 714
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503411515.

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

09 — Apresentação n.º 29/20050801.
Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — Caixa Seguros, SGPS, S. A.,

que designou Francisco Xavier da Conceição Cordeiro para exercer o
cargo em nome próprio; vogais: Nuno de Vasconcelos e Sousa Lino e
Pedro Manuel Martins Ataíde Cordeiro, casado, Rua de Ferreira Bor-
ges, 113, 4.º, Lisboa.

Fiscal único: Deloitte & Associados, SROC, S. A., Edifício Atrium
Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, representada
por Maria Augusta Cardador Francisco, ROC; suplente: Carlos Luís
Oliveira de Melo Loureiro, ROC, Edifício Atrium Saldanha, Praça do
Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Prazo: triénio de 2005-2007.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010032330

SILCAJÓ — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 092
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505298147; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/050801.

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.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010006682

CASA TÓNICA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 537
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505066092; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 25/050801.
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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: 12 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010006909

CONSTROISALVO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 365
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504065785; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 33/050801.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005879860

MEDIA SHOPPING — SERVIÇOS DE MARKETING
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 410
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20050726.

Certifico que entre:
1) Mundialcasa — Grandes Distribuições, L.da;
2) Ideia Casa — Grandes Distribuições, foi constituída a sociedade

em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Media Shopping — Serviços de Marke-
ting e Comunicação Integrada, L.da, e tem a sua sede na Rua das
Magnólias, 39, M, 3, em Birre, freguesia e concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação de gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo também ser constituídas ou encerradas filiais ou
quaisquer outras formas de representação em qualquer ponto do país
ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste na criação, organização e gestão de
campanhas de marketing, compra, venda e aluguer de espaços e
artigos publicitários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
nove mil e quinhentos euros da sócia MUNDIALCASA — Grandes
Distribuições, L.da, e outra do valor nominal de quinhentos euros da
sócia Ideia Casa, Grandes Distribuições, L.da

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
não sócios Giuseppe Carrese e Alberto Rocco, que desde já ficam
nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos que porventura, venham a
ser necessários, nos termos e condições que forem deliberados em
assembleia geral.

6.º

É absolutamente proibido aos sócios constituir as suas quotas em
garantia ou caução de qualquer obrigação, sem prévio consentimento
da sociedade.

7.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida,
no entanto, a cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro

lugar e em seguida aos sócios; se mais de um deles preferir a quota a
ceder, esta será dividida entre eles na proporção das suas entradas de
capital.

8.º

Por morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os sócios
sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido, devendo estes esco-
lher um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a
quota se mantiver indivisa, tendo de o comunicar à sociedade por carta
registada no prazo máximo de 90 dias a contar do óbito.

§ único. A sociedade, caso não seja feita a comunicação referida
no corpo deste artigo, deve proceder à amortização da quota.

9.º

1 — A sociedade poderá efectuar a amortização de quotas sempre
que a lei expressamente a admitir, e ainda:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando se trate de quota que a sociedade tenha adquirido;
c) Quando o sócio for declarado judicialmente falido ou insolven-

te, ou ainda, se o sócio for uma pessoa colectiva por dissolução ou
falência desta;

d) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou sujeita a
apreensão judicial;

e) Quando a quota seja cedida com infracção ao disposto do arti-
go 7.º do contrato social;

f) Por morte do sócio, seu titular, no caso previsto no parágrafo
único do artigo 8.º do contrato social;

g) Quando a quota seja dada em garantia, com violação do dispos-
to no artigo 6.º do contrato social;

h) Quando, por efeito de partilha em vida do sócio por motivo de
divórcio ou outro, a respectiva quota lhe não fique a pertencer por
inteiro ou, no caso de o sócio ser uma pessoa colectiva, quando esta
se vier a coligar a outra sociedade.

2 — A convocatória da assembleia geral que haverá de decidir da
amortização nos casos previstos nas alíneas c), d), e), g), deve ser
enviada até 30 dias após o conhecimento de facto pela sociedade.

3 — A deliberação deverá ser tomada pelos votos correspondentes
a pelo menos metade da totalidade do capital social, mais um.

4 — Deliberada a amortização, esta considerar-se-á desde logo re-
alizada deixando o respectivo titular da quota de poder exercer quais-
quer direitos na sociedade.

5 — O preço máximo da amortização será o que resultar do último
balanço aprovado e a sua liquidação será feita em cinco prestações
iguais e semestrais, vencendo-se a primeira três meses após a data da
amortização ter sido deliberada.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2009993233

FISIOSERVIÇOS — SOCIEDADE DE FISIOTERAPIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 415
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20050727.

Certifico que por João Filipe de Carvalho de Vasconcelos Abreu,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FISIOSERVIÇOS — Sociedade de
Fisioterapia, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de São Vicente, 9, Alca-
bideche, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e, ou, cuida-
dos de fisioterapia, e similares, bem como a importação, exportação,
representação e comercialização de material ortopédico e de fisiote-
rapia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000, cinco mil euros, representado por uma quota de igual va-
lor nominal, pertencendo ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou, a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 — Fica, desde já, nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2009993446

OBRISTRUCTUS — ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 422
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
20050727.

Certifico que entre:
1) Albino Henrique de Assunção Lopes;
2) Elvira de Jesus de Abreu Lopes;
3) Carlos Alberto de Abreu Lopes;
4) Rute Mansa de breu Lopes Duarte Mateus, foi constituída a socie-

dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma OBRISTRUCTUS — Engenharia
e Construção Civil, L.da, com sede na Rua da Ilha Terceira, 262, Quinta
da Bela Vista, Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, concelho de Cas-
cais.

2 — A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência fica ainda autorizada a criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação, dentro do território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício das actividades de enge-
nharia civil e das com ela relacionadas, construção, demolição e re-
paração de edifícios, empreitadas de obras públicas e particulares, bem
como a compra e venda de prédios rústicos e urbanos e revenda dos
adquiridos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
vinte mil euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de ses-
senta mil euros, pertencente ao sócio Albino Henrique de Assunção
Lopes, outra de cinquenta e sete mil e seiscentos euros, pertencente
à sócia Elvira de Jesus Abreu, e duas de mil e duzentos euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto de Abreu
Lopes e Rute Marisa de Abreu Lopes Duarte Mateus.

4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento
da sociedade, que terá direito de preferência na sua aquisição em pri-
meiro lugar e em segundo os restantes sócios.

5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, será exercida pelos gerentes, sócios ou não, eleitos em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Albi-
no Henrique de Assunção Lopes e Elvira de Jesus Abreu.

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

3 — A sociedade não pode ser obrigada em actos estranhos ao seu
objecto, designadamente em fianças, abonações, avales, letras de fa-

vor e outros de natureza semelhante, sendo o infractor responsável
pessoalmente, perante a sociedade, pelos prejuízos que causar.

6.º

Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolve, mas
continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros ou representantes
legais do falecido, devendo estes nomear de entre si um que a todos
represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares na pro-
porção das respectivas quotas, até ao montante máximo de cem mil
euros.

8.º

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2005457442

NEURÓNIO CRIATIVO — PUBLICIDADE
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 882
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/
20050727.

Certifico que entre:
1) Hugo Eduardo de Carvalho Monteiro;
2) Júlio Eduardo Coelho Monteiro, foi constituída a sociedade em

epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Neurónio Criativo — Publicidade
e Marketing, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Volun-
tários, 52, 1.º, loja BC8, sala D, freguesia de Algés, concelho de Oei-
ras.

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 organização, produção e reali-
zação de eventos; exploração de estabelecimento de bebidas com es-
pectáculos; actividades hoteleiras e similares, restauração, café, res-
taurante, bar, snack-bar e discoteca; consultoria de marketing,
comunicação e publicidade; serviços de publicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de doze mil e quinhentos euros, encontra-se
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de doze mil e quatrocentos euros titu-
lada pelo sócio Hugo Eduardo de Carvalho Monteiro e outra do valor
nominal de cem euros titulada pelo sócio Júlio Eduardo Coelho Mon-
teiro.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Hugo Eduardo de Car-
valho Monteiro.

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.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 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.

11 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2009993438

R. M. B. — COMÉRCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS
E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 892
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20050728.

Certifico que por Rui Miguel de Castro Bacala, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

Contrato de sociedade

Rui Miguel de Castro Bacala, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Júlia Marisa Ferreira Pinto Bacala, natural da fregue-
sia da Sé, Porto, residente na Rua de Rebelo da Silva, 15, 1.º, esquer-
do, 2795-166 Linda-a-Velha, número de identificação fiscal
209277701, portador do bilhete de identidade n.º 10521729, emitido
em 25 de Outubro de 2004, Lisboa, declara não ser sócio de qualquer
outra sociedade unipessoal para além desta que ora se constituí.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de R. M. B. — Comércio de
Artigos Religiosos e Publicidade, L.da, tem a sua sede na Rua de Rebe-
lo da Silva, 15, 1.º, esquerdo, 2795-166 Linda-a-Velha.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade tem em vista o desenvolvimento
comercial de apoio ao ministério pastoral, nomeadamente, a venda
de matérias ou artigos religiosos tais como: púlpitos, mesas de altar,
construção de altares, cruzes, publicidade religiosa (folhetos e faixas),
sistemas de áudio (microfones, amplificadores, mesas de mistura, co-
lunas de som) e artigos de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
que se encontram reunidos numa única quota, pertencente ao sócio
único Rui Miguel de Castro Bacala.

ARTIGO 4.º

O sócio único pode modificar a sociedade unipessoal, em sociedade
por quotas plural, através da divisão e cessão da quota e do aumento
do capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único Rui
Miguel de Castro Bacala desde já nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente.
3 — A gerente será remunerada nos termos a fixar na assembleia

geral.
4 — A gerente poderá delegar todos ou parte dos seus poderes em

terceiros, para a gestão diária, mediante documento passado em for-
ma legal.

ARTIGO 6.º

Ao gerente é vedado obrigar a sociedade em actos e contratos es-
tranhos ao seu objecto social, tais como abonações, fianças, letras de
favor ou semelhantes.

ARTIGO 7.º

Cabe ao sócio único exercer as competências nas assembleias ge-
rais, podendo, designadamente, nomear gerente.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado, a fim de fazer face às despesas com o início
da actividade e regular constituição da sociedade, podendo ainda cele-
brar quaisquer negócios jurídicos antes de efectuado o registo definiti-
vo da sociedade.

ARTIGO 9.º

Aos casos que o presente contrato não preveja aplica-se as normas
constantes do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2010025334

CLÍNICA SCHÜLER — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 426
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20050728.

Certifico que entre:
1) Nuno Miguel de Almeida Santos Carvalho;
2) Verónica Cristina Carmelo Schüler, foi constituída a sociedade

em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Schüler — Serviços
Médicos, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Bicuda, Travessa do
Flamingo, 67, freguesia e concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofes,
podendo ser criadas sucursais, filiais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a duas quotas iguais no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Nuno
Miguel de Almeida Santos Carvalho e Verónica Cristina Carmelo
Schüler.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertence aos sóci-
os, desde já, designados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se e é representada validamente, em todos
os seus actos e contratos, com a assinatura de apenas um gerente.

3 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.
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ARTIGO 5.º

A gerência será remunerada se tal for deliberado em assembleia geral,
por maioria de dois terços do capital social, podendo a remuneração
da gerência consistir total ou parcialmente, em participação nos lu-
cros da sociedade.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, por maioria de dois terços
do capital social, a sociedade poderá participar em agrupamentos
complementares de empresas e no capital social de outras sociedades,
nos termos permitidos na lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares ou empresas não coincida, no todo ou em
parte, com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a estabe-
lecer em assembleia geral, por maioria de dois terços do capital social.

ARTIGO 8.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar, por maioria
de dois terços do capital social, as reservas que entender convenien-
tes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 9.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte é livre entre
sócios, dependendo, quando feita a não sócios, do consentimento da
sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a sociedade em se-
gundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 10.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
do sócio, devendo continuar com os herdeiros do falecido ou com o
representante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles no-
mear um de entre si que represente a sociedade.

ARTIGO 11.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado destino que vier a ser delibera-
do em assembleia geral, por maioria de dois terços do capital social.

ARTIGO 12.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser confiada apenas a outros sócios.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2009993829

CORPORATE TRAVEL CONSULTANTS EUROPE
AGÊNCIA DE VIAGENS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 895
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20050801.

Certifico que por Corporate Travel Consultants II, LLC, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

1 — A sociedade adopta a denominação de Corporate Travel Con-
sultants Europe — Agência de Viagens, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade será constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 — A sociedade tem a sua sede nas Galerias do Alto da Barra,
Avenida das Descobertas, 3.º, Alto da Barra, freguesia de São Julião
da Barra, concelho de Oeiras, mas poderá ser transferida para qual-
quer outro local do concelho de Oeiras ou de concelhos limítrofes,
por iniciativa da gerência.

2 — 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

Objecto social

A sociedade tem por objecto a organização e venda de viagens turís-
ticas; a reserva de serviços em empreendimentos turísticos, em casas e
empreendimentos de turismo no espaço rural e nos estabelecimentos,
iniciativas ou projectos declarados de interesse para o turismo; a bilhe-
teira e reserva de lugares em qualquer meio de transporte; a represen-
tação de outras agências de viagens e turismo, nacionais ou estrangei-
ras, ou de operadores turísticos estrangeiros, bem como a intermediação
na venda dos respectivos produtos; a recepção, transferência e assis-
tência a turistas e todas e quaisquer actividades conexas com as supra
referidas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social da sociedade é de cem mil euros, inteiramente subs-
crito e realizado em dinheiro, correspondente a uma única quota com
o valor nominal de cem mil euros, pertencente à sócia Corporate
Travel Consultants II, LLC.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão voluntariamente realizar prestações suplemen-
tares em montante máximo a ser determinado em assembleia geral,
mas a Sociedade não poderá em caso algum exigir que tais prestações
sejam realizadas pelos sócios.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas entre sócios, é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos restantes sócios em
segundo.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de qual-

quer quota;
b) Se a quota for sujeita a arresto, penhora, arrematação ou proce-

dimento judicial de qualquer natureza;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) No caso de exclusão de sócio.
2 — O valor da amortização será o que resultar do último balanço

aprovado, se outro não resultar imperativamente da lei.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral será convocada por meio de carta regista-
da com aviso de recepção, enviada com pelo menos 15 dias de ante-
cedência em relação à data estipulada para a reunião, donde deva constar
a menção do dia, hora e local da reunião, bem como uma expressa e
clara indicação da ordem de trabalhos.

2 — Os sócios podem, não obstante, reunir-se em assembleia geral
sem observância de quaisquer formalidades prévias, desde que todos
estejam presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia
se constitua e delibere sobre um determinado assunto.

ARTIGO 9.º

Maioria de voto

1 — Cada cêntimo do valor nominal das quotas equivale um voto.
2 — As deliberações poderão ser tomadas por maioria simples dos

votos expressos dos sócios presentes ou devidamente representados,
salvo nos casos relativamente aos quais a lei requer maioria qualificada.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 — A administração da sociedade será levada a cabo por um ou
mais gerentes, eleitos em assembleia geral na qual seja tomada igual-
mente uma deliberação sobre se o respectivo cargo é exercido com
direito a remuneração ou não.
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2 — Fica desde já nomeado o seguinte gerente:
a) Luís Fernando Nogueira Soares de Sousa, casado, com domicílio

profissional na Praça do Marquês de Pombal, 1, 8.º, em Lisboa.
3 — O gerente nomeado fica dispensado da obrigação de prestar

caução e não auferirá qualquer remuneração em virtude da qualidade
de gerente.

ARTIGO 11.º

Vinculação da sociedade

A sociedade vincular-se-á pela aposição da assinatura de:
a) Um gerente;
b) Um ou mais procuradores, de acordo com os poderes neles in-

vestidos em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Negócios entre a sociedade e os sócios

A sociedade encontra-se autorizada para celebrar quaisquer negóci-
os com os sócios no âmbito do objecto da sociedade referido supra no
artigo 3.º

ARTIGO 13.º

Custos

O gerente fica desde já e independentemente do registo definitivo
da constituição da sociedade, expressamente autorizado a:

a) Efectuar negócios jurídicos em nome da sociedade, desde que no
âmbito do objecto social;

b) Efectuar levantamentos da conta da sociedade referida no arti-
go 202.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais, até à totalidade
do seu saldo, quer sejam para pagamento das despesas referentes à
constituição, registo e início de actividade da sociedade, quer sejam
para a realização dos negócios referidos na alínea anterior.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2010006755

TARGET — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 899
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20050802.

Certifico que entre AAM — Feiras e Congressos, L.da, e António
José Amaral Marques, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma TARGET — Mediação Imobiliá-
ria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Latino Coelho, 20, 2.º, freguesia
de Algés, concelho de Oeiras.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá mudar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de
representação da sociedade quer em Portugal, quer no estrangeiro.

2.º

O objecto social da sociedade consiste na mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
duzentos e cinquenta euros pertencente à sócia AAM — Feiras e
Congressos, L.da, e outra no valor de quatro mil setecentos e cinquen-
ta euros pertencente ao sócio António José Amaral Marques.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada por sócios ou
não sócios, conforme aí for deliberado.

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

5.º

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

6.º

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais por
advogados ou solicitadores.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de cinquenta mil euros.

8.º

A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando sobre a quota recaía penhora, arresto ou providência

equivalente;
c) Em caso de insolvência do sócio titular;
d) Quando o sócio titular praticar actos contrários aos interesses

sociais.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2010006917

SIMÃO & JOÃO ALVES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 901
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20050802.

Certifico que entre: Jorge Manuel Mendes Simão e João António
Ferreira Resende Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Simão & João Alves, Constru-
ções, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Porto Santo, 7, na freguesia
de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional.

2.º

 O seu objecto social consiste na construção civil, compra e venda
de Imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

 O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Mendes Simão; e uma no valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros, pertencente ao sócio João António Ferreira Resende
Alves.

4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
serão exercidas por um ou mais gerentes, sócios ou não, eleitos em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes o sócio Jorge
Manuel Mendes Simão e a não sócia Luísa Maria Cardoso Nunes
Resende Alves, natural da freguesia de Ajuda, concelho de Lisboa,
residente na Rua de Porto Santo, 7, em Oeiras.

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

6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de vinte vezes o capital social inicial.

Declararam, ainda:
Que o depósito em Instituição de Crédito correspondente ao mon-

tante do capital social já se encontra inteiramente realizado numa
conta aberta no Banco BCP Millenium, S.A — Agência de Abóboda,
em nome da referida sociedade.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2010007085
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NEOPROJECTA MÉDICA — EQUIPAMENTO MÉDICO
E HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 902
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/20050802.

Certifico que entre: Neoprojecta — Sociedade de Construções e
Investimentos, L.da, Cláudio Augusto de Carvalho e José Serafim Ca-
rujo Gonçalves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Neoprojecta Médica — Equipamento
Médico e Hospitalar, L.da

2.º

A sua sede é na Rua de Severino Seco 4, freguesia de Paço d’Arcos,
concelho de Oeiras.

3.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade transferir a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda nos mesmos termos, criar, extinguir ou deslocar filiais,
sucursais, delegações, agências ou quaisquer outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação e
distribuição de artigos e equipamentos médicos e hospitalares, assis-
tência técnica e reparações.

5.º

Por mera deliberação da gerência poderá a sociedade, livremente e
nos termos legais, adquirir e alienar participações de toda a espécie,
incluindo participações em sociedade de direito estrangeiro, em socie-
dades com objecto diverso do referido no artigo 4.º, em sociedades
reguladas por leis especiais, bem como associar-se por qualquer for-
ma, com quaisquer outras pessoas jurídicas, nomeadamente para for-
mar agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico, novas sociedades, consórcios e
associações em participação.

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000 eu-
ros e está dividido em três quotas, uma no valor nominal de cinco mil
euros pertencente à sociedade NEOPROJECTA — Sociedade de Cons-
truções e Investimentos, L.da, uma no valor nominal de quatro mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio Cláudio Augusto de Carvalho e
uma no valor nominal de quinhentos euros pertencente ao sócio José
Serafim Carujo Gonçalves.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global igual a 15 vezes o capital social, por de-
liberação da assembleia com metade dos votos.

8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, quando esta deles
carecer, nas condições de retribuição e reembolso que vierem a ser
fixadas em assembleia geral.

9.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a Vítor Silva Carvalho e a
Cláudio Augusto de Carvalho.

2 — A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos pela assinatura de dois gerentes.

10.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por mera
deliberação dos sócios com maioria qualificada.

11.º

A sociedade poderá ter secretário sendo o mesmo e o seu suplente
designados em assembleia geral.

12.º

É livre a cessão da quota entre a sociedade NEOPROJECTA —
Sociedade de Construções e Investimentos, L.da, e todos ou alguns dos
seus sócios, ou entre ela e sociedade em que estes sócios detenham
participações sociais, dependendo do consentimento da sociedade
qualquer outra cessão de quotas.

13.º

A amortização da quota poderá ter lugar nos seguintes casos:
Por acordo com o respectivo titular;
Quando for arrestada, penhorada, arrolada, dada em penhor, ou de

qualquer forma envolvida em procedimento judicial que ponha em risco
a sua transmissão forçada;

Por falência, morte, interdição ou inabilitação de algum sócio;
Partilha, venda ou adjudicação judicial,
Quando o sócio pela sua conduta grave e reiterada lesar os interes-

ses da sociedade.
14.º

Todos os sócios ficam obrigados gratuitamente a não exercer, em
todo o território nacional, actividade comercial, industrial ou de pres-
tação de serviços, no mesmo ramo de actividade que é explorado pela
sociedade.

15.º

O sócio José Serafim Carujo Gonçalves obriga-se perante a socie-
dade a prestar a sua actividade de vendedor, sendo a sua retribuição e
condições de trabalho fixadas pelos respectivos instrumentos de regu-
lamentação colectiva de trabalho ou, na sua falta, por deliberação dos
sócios.

16.º

A falta de cumprimento das obrigações acessórias estatuídas nos
artigos 14.º e 15.º, sujeitará o sócio inadiplente na penalidade de pa-
gar à sociedade a quantia de 100 000 euros.

17.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, proce-
dendo aos levantamentos que forem necessários ao giro social.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2010007131

VIA PLANÍCIE — CONSULTADORIA E GESTÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 323
(Oeiras); número e data da apresentação: 1170/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004754044

FRESCAVI — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6315
(Oeiras); número e data da apresentação: 1169/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004631155

PASTELARIA MARILI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2356
(Cascais); números e data das apresentações: 9236 e 9237/
27112003.

Certifico quem em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício dos
anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

24 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005859265
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IZACA PORTUGAL DISTRIBUIÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 470
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501086110; número
e data da apresentação: 9218/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005865710

MEDICINÁLIA SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9217/
261103 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500189420;
número e data da apresentação: 9217/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005865770

CORMÉDICA — IMPORTADORA DE MATERIAL
CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 469
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500684324; número
e data da apresentação: 9216/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005865788

CARVALHO & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9161
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504011430; núme-
ros e data das apresentações: 9213 e 9214/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2001 e 2002 em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2000797156

GIBICENTER SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 067/
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504747410; núme-
ro e data da apresentação: 9211/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2001 e 2002 em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005887480

MODESTO DOS SANTOS FILIPE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 438
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505520214; número
e data da apresentação: 9209/261103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005888702

AUTO NELA — SOCIEDADE REPARADORA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03607
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500891036; número
e data da apresentação: 9087/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888621

MARGUILAR — ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05392
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501780998; número
e data da apresentação: 9086/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888559

LOOKBEL — GABINETE DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 377
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506085821; núme-
ro e data da apresentação: 9106/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005775517

CIERA — EXPLORAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DE MÓVEIS E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07359
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503169048; núme-
ros e data das apresentações: 9101, 9102 e 9103/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2000, 2001 e
2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005808270

DUARTE & MESSIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 351
(Cascais); número e data da apresentação: PC-9063/20112003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003692100

PASALCO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 481
(Cascais); números e data das apresentações: PC-9067 e 9068/
20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005839019

QUIMERA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8582
(Cascais); número e data da apresentação: PC-9072/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005839027

JOÃO MORAES — TRANSPORTES INTERNACIONAIS
MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 337
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9075/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003568859

ROGÉRIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3688
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9077/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003568905

TRANSPUBLICIDADE — PUBLICIDADE
EM TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 405
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9062/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005947733

ORLUCO — ORGANIZAÇÃO LUSITANA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, I. E., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4307
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9054/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2000779263

L. T. B. — CORRETAGEM MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9280
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9051/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005888168

ANTÓNIO CARVALHO & ANTÓNIO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5169
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9050/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005888176

ADEGA ALTO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 473
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9049/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005888184

ALBINO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2730
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9048/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005888192

ALVES, ALMEIDA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3316
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9047/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005888206
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ACM — CENTRAL DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 192
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9056/20112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2000779280

SOCLIVEL — SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO
VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 081
(Cascais); número e data da apresentação: PC-9038/19112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003151427

PUMA — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9520
(Cascais); números e data das apresentações: PC-9039 e 9540/
19112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005838659

JHZ — CONSULTADORIA EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8859
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-9029/19112003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003144420

DOCTORTEL — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 554
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504476530; número
e data da apresentação: 9832/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005853674

NOVAGEO — GABINETE DE ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08863-
-A (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503095680; nú-
mero e data da apresentação: 9828/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005853658

MUZANGALA — COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03127
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500711453; número
e data da apresentação: 9818/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005852929

MARUJO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09635
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503499277; número
e data da apresentação: 9812/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006649779

CARLOS SOUSA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06763
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502460474; núme-
ros e data das apresentações: 9813 e 9814/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006241737

GENTIL & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04691
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501053778; número
e data da apresentação: 9805/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004298162

CENTRO MÉDICO PINA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07486
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502741813; número
e data da apresentação: 9802/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005818348
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DIFEL 82 — DIFUSÃO EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08680
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501378537; número
e data da apresentação: 9801/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005852678

O REFÚGIO DA BICHARADA — CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 274
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505389436; núme-
ro e data da apresentação: 9830/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003120998

FLEN ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02232
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501119957; núme-
ro e data da apresentação: 9829/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005859176

MAR MUSIC — PRODUÇÃO DISCOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 188
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504419331; núme-
ro e data da apresentação: 9810/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2000974678

MASIRALEX — SERVIÇOS DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 874
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505758911; núme-
ro e data da apresentação: 9809/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005027642

NBN — NOVOS NEGÓCIOS, CONSULTORIA
E FORMAÇÃO EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 322-A
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505929899; núme-
ro e data da apresentação: 9808/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2000974686

BIOTOP — IMPORT EXPORT, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06828
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503000906; núme-
ro e data da apresentação: 9791/191203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005868108

LA PIAZZA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 976
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505132141; núme-
ro e data da apresentação: 9790/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003172572

O. L. & TEIXEIRA — ADMINISTRAÇÃO
E INVESTIMENTOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 183
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505887908; núme-
ro e data da apresentação: 9786/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003220810

REMODEL — REMODELAÇÃO DE LOJAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07029
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503055123; núme-
ro e data da apresentação: 9782/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005831964

J. M. A. — EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04166
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502035072; núme-
ro e data da apresentação: 9778/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005798762
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EDUARDO J. M. DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05167
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502483040; núme-
ro e data da apresentação: 9773/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005750859

TRANSPORTES DE CARGA LOURENÇO &
ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06639
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502940450; núme-
ro e data da apresentação: 9772/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005750778

OCI — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 485
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504532715; núme-
ro e data da apresentação: 9769/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005879606

INVEL — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03774
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500606501; núme-
ro e data da apresentação: 9767/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005879592

CEICOL — SOCIEDADE TÉCNICA INFRAESTRUTURAS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04464
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502173521; núme-
ro e data da apresentação: 9758/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005809977

ROMINVESCOL — ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08613
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503556602; núme-
ro e data da apresentação: 9757/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005808458

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CARACOL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02301
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501219331; núme-
ro e data da apresentação: 9756/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005809993

FAR — PUBLICIDADE E PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9953
(Cascais); número e data da apresentação: 10 189/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823465

B’LIZZARD — CRIATIVIDADE, COMUNICAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 397
(Cascais); número e data da apresentação: 10 204/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823520

A CHAVE MESTRA — FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 481
(Cascais); número e data da apresentação: 10 207/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823511

AIKI-LA — ACTIVIDADES DESPORTIVAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 668
(Cascais); número e data da apresentação: 10 208/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823562
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DECATLO — DESPORTOS E COMPÓSITOS
AVANÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6577
(Cascais); número e data da apresentação: 10 211/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823651

CIRO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2076
(Cascais); número e data da apresentação: 10 212/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823660

CONTAMOS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6391
(Cascais); número e data da apresentação: 10 213/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823643

CASAS DA ABÓBODA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 917
(Cascais); números e data das apresentações: 10 214, 10 215 e
10 216/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823686

NAILS R US — INSTITUTO BELEZA E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 933
(Cascais); número e data da apresentação: 10 224/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005846546

CATARINA FILIPA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 961
(Cascais); número e data da apresentação: 10 233/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005847046

FRESOFT — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8555
(Cascais); número e data da apresentação: 10 277/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005847470

M. CHEIRINHOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6931
(Cascais); números e data das apresentações: 10 279 e 10 280/
20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005847453

MFTGEST — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 321
(Cascais); número e data da apresentação: 10 281/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005847496

TRACEJADO — IMAGEM E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7231
(Cascais); número e data da apresentação: 10 282/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005892670

WOBURN — COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 344
(Cascais); número e data da apresentação: 10 285/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003171100

218 — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 208
(Cascais); número e data da apresentação: 10 286/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003170936
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A MADRILENA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 972
(Cascais); número e data da apresentação: 10 287/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003171134

HOSPES HÓTEIS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 971
(Cascais); número e data da apresentação: 10 288/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003171061

OPENCOR — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 929
(Cascais); número e data da apresentação: 10 289/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003171088

CONVENUE — CONGRESSOS E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 881
(Cascais); número e data da apresentação: 10 290/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003171118

CONSTRUFÁCIL — DESENVOLVIMENTO
DE FERRAMENTAS PARA COMÉRCIO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 350
(Cascais); número e data da apresentação: 10 291/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003171126

GNU — COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9452
(Cascais); número e data da apresentação: 10 292/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002541345

FAVA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4919
(Cascais); número e data da apresentação: 10 293/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003155538

AGOSTINHO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5153
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 129/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291391

PESCACERTA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 866
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 128/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291390

RIBRANA — HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7877/
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 113-A/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291389

CONSTRUÇÕES ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5192
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 113/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291388

VASSILDOMUS — PROMOÇÃO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 403
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 108/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291387
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LUSOSAÚDE — SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7316
(Cascais); número e data da apresentação: 10 099/20031226.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291386

PANI-MÁQUINA — MÁQUINAS E FORNOS DE PADARIA
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7209
(Cascais); número e data da apresentação: 10 098/20031226.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291384

TRANSCOLA — SERVIÇOS EXTRA ESCOLARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 291
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 100/20031226.

Certifio que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291382

REIS & C.A — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 218
(Cascais); número e data da apresentação: 10 003/20031223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291380

SCOTTURB, TRANSPORTES URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 007
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 511069553; núme-
ro e data da apresentação: 1643/16062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 1000291377

TURINDA — CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08517
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503119300; número
e data da apresentação: 1300/28052004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 1000291375

FARMÁCIA DIAS & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3369
(Oeiras); número e data da apresentação: 1438/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 1000291374

MONTEIRO & CATARINO CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10123
(Oeiras); número e data da apresentação: 1439/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 1000291373

ANTÓNIO PEREIRA MARTINS — GESTÃO IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 647
(Oeiras); número e data da apresentação: 1440/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 1000291372

AEROPILOTO DOIS — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09264
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503793043; núme-
ro e data da apresentação: 9554/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000291371

AVIONETA DOIS — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 426
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504678779; núme-
ro e data da apresentação: 9555/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000291370

AVIOMETA — SOCIEDADE MANUTENÇÃO
E REPRESENTAÇÃO DE AERONAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 01788
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500872147; núme-
ro e data da apresentação: 9553/111203.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de
2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000291369

J. C. GRAZINA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 988
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505844290; núme-
ros e data das apresentações: 9540 e 9541/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas aos exercícios de
2001 e 2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000291368

4 LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 108
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505205033; núme-
ro e data da apresentação: 9519/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000291367

HTL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02177
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501115390; núme-
ro e data da apresentação: 9520/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000291366

SIVO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA VÁRZEA
DA OURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 168
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500926239; núme-
ro e data da apresentação: 9521/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000291365

LUÍS ABREU NOVAIS & MANUELA NOVAIS — CLÍNICA
DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E OFTALMOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03164
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501617230; núme-
ro e data da apresentação: 1527/11062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 1000291364

CAPIM — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9765
(Cascais); número e data da apresentação: 819/20040416.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291363

STAFFORD MILLER (PORTUGAL) QUÍMICO
FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7927
(Oeiras); número e data da apresentação: 801/20040414.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 1000291362

ISABEL OLIVEIRA ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 546
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505619784; núme-
ro e data da apresentação: 854/220404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000291361

LOJA DAS SOPAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 881
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/
20050727.

Certifico que por Gallina Blanca, S. A., foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta a firma de Loja das Sopas, Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado, a contar desta data.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida das Descobertas, 59,
piso 3, freguesia e concelho de Oeiras.

2 — Por deliberação da gerência, poderá a sede da sociedade ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 — Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação so-
cial no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a fabricação, distribuição, arma-
zenagem e comercialização, por conta própria ou de terceiros, de todo
o tipo de produtos alimentares para consumo humano.

2 — A sociedade, por decisão da sócia única, poderá adquirir parti-
cipações no capital de outras sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas, existentes ou a constituir, independente-
mente do seu objecto, tipo ou lei aplicável, bem como, fazer parte e
estar representada nos seus corpos administrativos e praticar todos
os actos necessários para esses fins.

ARTIGO 4.º

Capital social e suprimentos

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde a uma única quota, pertencente
à sócia única Gallina Blanca, S. A., sociedade de direito espanhol, com
sede na Avenida de Josep Tarradellas, 38, Barcelona, Espanha.

2 — A sócia única poderá fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições que forem fixados.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas, gratuita ou onerosa, a favor de terceiros
depende de consentimento expresso da sociedade, manifestado por
decisão da sócia única.

2 — A infracção do disposto no número anterior torna ineficaz a cessão
da quota em questão.

ARTIGO 6.º

Decisões da sócia única

1 — Dependem, nomeadamente, da decisão da sócia única:
a) A chamada e a restituição de prestações suplementares;
b) A amortização de quotas, a aquisição, alienação e a oneração de

quotas próprias e o consentimento para a divisão ou cessão de quotas;
c) A nomeação e a destituição de gerentes;
d) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a

atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos;
e) A proposição de acções pela sociedade contra gerentes, e bem

assim a desistência e transacção nessas acções, bem como a exonera-
ção de responsabilidade dos gerentes;

f) A alteração do contrato de sociedade;
g) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o re-

gresso da sociedade dissolvida à actividade;
h) A alienação ou oneração de bens imóveis, a alienação, a onera-

ção e a locação de estabelecimento;
i) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e a

sua alienação ou operação.
2 — As decisões da sócia única serão registadas em acta e por ela

assinada.
ARTIGO 7.º

Composição e poderes da gerência

1 — A sociedade é administrada e representada por três gerentes,
eleitos e destituídos por decisão da sócia única.

2 — Os gerentes não serão remunerados.
3 — O mandato dos gerentes é de três anos, podendo os gerentes

ser reeleitos por uma ou mais vezes.
4 — Os gerentes deverão administrar e representar a sociedade, de

conformidade com a legislação aplicável e com o previsto nos pre-
sentes estatutos, com respeito pelas decisões da sócia única.

5 — Os gerentes exercem os seus poderes conjuntamente, conside-
rando-se válidas as deliberações que reunam os votos da maioria.

6 — A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois geren-
tes, sem prejuízo da delegação de poderes.

7 — A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para os fins e com os poderes que constarem dos respecti-
vos instrumentos de representação.

8 — Os gerentes não poderão, sem o consentimento expresso da
sócia única, exercer, em Portugal, directa ou indirectamente, por conta
própria ou alheia, actividade concorrente com a da sociedade.

ARTIGO 8.º

Negócios entre a sócia única e a sociedade

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

ARTIGO 9.º

Ano civil e resultados

1 — O exercício social coincide com o ano civil.
2 — As contas do exercício encerrar-se-ão com referência a 31 de

Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência à apreciação
da sócia única até 31 de Março do ano seguinte, conjuntamente com
o relatório de gestão e a proposta sobre aplicação de resultados.

3 — Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para o
fundo de reserva legal, sempre que a tal houver lugar, terão o destino
que lhes for dado pela sócia única.

4 — Poderão ser feitos à sócia única adiantamentos sobre lucros
no decurso do exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos estabeleci-
dos na lei.

2 — A liquidação, como consequência da dissolução da sociedade,
será efectuada por uma comissão liquidatária composta por três mem-
bros nomeados por decisão da sócia única.

3 — Liquidado todo o passivo e cumpridas as demais obrigações da
sociedade, será atribuído o remanescente à sócia única.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2009993853

BARREIROS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3820
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500994463; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 50/050706.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

Uma no valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio
Joaquim Martins Peleja;

Uma no valor nominal de quinhentos euros, pertencentes ao sócio
Joaquim Martins Peleja; e

Uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Armando Ferreira de Magalhães.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011107601

AUTO TÁXIS FEBEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 627
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500528411.

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

07 — Apresentação n.º 31/20050729.
Designação para gerente de Maria de Lurdes Fernandes, em 4 de

Julho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 201006453

POLIAF — PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 950
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506228908.

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

05 — Apresentação n.º 9/20050729.
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Deliberação de redução de capital.
Montante da redução: 95 000 euros, para cobertura de prejuízos.
Data: 21 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010032551

BPMI — DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS BANCÁRIOS
E FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 476
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505566370; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 8/050729.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 4.º e 5.º, n.os 2 e 3, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos sócios
Mário Fernando Machado Nunes e Paulo Jorge Machado Nunes.

5.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-

cessária a intervenção de um gerente.
3 — Fica, desde já, designado gerente da sociedade, o sócio Mário

Fernando Machado Nunes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011378516

SENHOR IMAGEM — IMPORTAÇÃO E VENDA
DE VÍDEOS E LIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 010
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503948616.

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

02 — Apresentação n.º 12/20050729.
Reforço de capital.
Montante do reforço: 3004,80 euros, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em parte iguais, criando o sócio Tiago
Pimenta de Sousa Sério uma nova quota de 1502,40 euros.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 — Carlos António de Almeida Gonçalves Ramos, 2500 euros.
2 — Tiago Pimenta de Sousa Sério, casado com Cristina Isabel

Fernandes dos Santos Sério na comunhão de adquiridos, 997,60 euros
(bem próprio) e 1502,40 euros.

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/20050729.
Cessação de funções de gerente de Carlos António de Almeida

Gonçalves Ramos, por renúncia, em 21 de Abril de 2005.
04 — Apresentação n.º 15/20050729.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados; 1.º, 3.º e 4.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Senhor Imagem — Importação e Ven-
da de Vídeos e Livros, L.da, e tem a sua sede na Rua de Garcia Resen-
de, 10, freguesia de Queijas, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de três quotas: uma, do valor nominal de nove-
centos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos (bem próprio) e
outra do valor nominal de mil quinhentos e dois euros e quarenta
cêntimos (bem comum), ambas do sócio Tiago Pimenta de Sousa Sério,
e outra, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, da sócia
Cristina Isabel Fernandes dos Santos Sério.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será ou não remunerada e incumbe a
quem, sócio ou não for deliberado em assembleia geral.

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

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010002636

ITF — FARMA, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 542
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504591126; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 17/050729.

Certifica que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço de capital de 1 200 000 euros para 1 263 157,89 euros, tendo
sido alterados os artigos 4.º e 11.º, n.º 2, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de um milhão duzentos e sessenta e três mil cento
e cinquenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos, integralmente
realizado, correspondendo à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de um milhão cento e noventa
e nove mil e novecentos euros, pertencente à sócia ITALFARMA-
CO, S. A.;

b) Uma quota com o valor nominal de cem euros, pertencente à
sócia ITF Medigen, Produtos Farmacêuticos, L.da; e

c) Uma quota com o valor nominal de sessenta e três mil cento e
cinquenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos, pertencente ao sócio
Saverio Guelfo Scialdone.

ARTIGO 11.º

2 — Os gerente têm poderes para dirigir e representar a sociedade, e
serão ou não remunerados, conforme for decidido pela assembleia geral.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010006194

RECTIDIGITO — SISTEMAS DE IMAGEM DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 537
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503806030;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 22 e 23/050729.

Certifico que cessou funções de gerente Lucília Lopes da Costa
Pacheco Castelo, por renúncia, em 6 de Maio de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Jean-Christophe Marie Antoine Espieux; e

Uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente
à sócia Mónica Ferreira Figueirôa de Freitas Pereira Espieux.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde ja ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos é necessária é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010006380
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AUTO TÁXIS CENTRAIS DA RUA VISCONDE
DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00717
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500633797; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 39/20050722.

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

Facto: designação de gerente com capacidade profissional de João
de Jesus Jorge.

Data da deliberação: 20 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 2010003950

AGRÍCOLA DE TEGES — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 432
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20050801.

Certifico que entre Arroz y Riegos, Sociedad Limitada, La Agacha-
diza, Sociedad Limitada, Arroceros Marismeños Jovenes, Sociedad
Limitada, Transformación y Explotación de Marismas Arroceras,
Sociedad Limitada, e Arroces del Guadalquivir, Sociedad Limitada, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Agrícola de Terges —
 Sociedade Agrícola e Pecuária, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Mondariz, 19, rés-do-chão, B, Monte do Estoril, freguesia do Estoril,
concelho de Cascais.

2 — A sede social pode ser transferida por simples deliberação da
gerência para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

3 — Pode a sociedade criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação no território nacional ou
no estrangeiro, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o exercício da actividade agrícola e
pecuária, podendo, nesse âmbito, desenvolver todas as actividades
consideradas complementares às mesmas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, correspondendo à soma
de cinco quotas, com o valor nominal de mil euros cada uma, todas
elas integralmente realizadas em dinheiro, nos seguintes termos:

a) Uma quota com o valor nominal de mil euros pertença da sócia
Arroz y Riegos, Sociedad Limitada;

b) Uma quota com o valor nominal de mil euros pertença da sócia
La Agachadiza Sociedad Limitada;

c) Uma quota com o valor nominal de mil euros pertença da sócia
Arroceros Marismeños Jovenes, Sociedad Limitada;

d) Uma quota com o valor nominal de mil euros pertença da sócia
Transformación y Explotación de Marismas Arroceras, Sociedad Li-
mitada;

e) Uma quota com o valor nominal de mil euros pertença da sócia
Arroces del Guadalquivir, Sociedad Limitada.

2 — Todos os sócios poderão efectuar prestações suplementares
até 30 vezes do valor do capital social.

3 — As prestações suplementares serão repartidas da forma que vier
a ser deliberado em assembleia geral.

4 — A sociedade pode livremente adquirir e alienar livremente
participações no capital social de outras sociedades, sejam elas de
responsabilidade limitada ou ilimitada e ou que tenham objecto social
diferente ou sejam reguladas por leis especiais, bem como em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos em assembleia geral por períodos de quatro anos.

2 — A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.

3 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para praticar determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

1 — Os gerentes da sociedade são dispensados de caução e podem
ser escolhidos de entre pessoas estranhas à sociedade.

2 — A assembleia geral determinará se os gerentes são ou não re-
munerados, e, no caso de lhes conferir tal direito, determinará o res-
pectivo quantitativo.

ARTIGO 6.º

À gerência compete praticar os actos que forem necessários ou
conveniente à realização do objecto social, bem como a alienação ou
oneração de bens imóveis, a alienação, a oneração e a locação de
estabelecimento.

ARTIGO 7.º

É inteiramente proibido a qualquer gerente ou mandatário obrigar
a sociedade em quaisquer actos e ou contratos estranhos ao objecto
social ou às suas actividades, designadamente através de letras de fa-
vor, fianças, abonações, termos de responsabilidade e demais actos,
contratos e documentos de interesse alheio aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

1 — É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 — A cessão a terceiros, mesmo entre cônjuges, ascendentes e

descendentes, fica dependente do consentimento expresso da socie-
dade.

ARTIGO 9.º

Constituem fundamento de amortização da quota, a favor da socie-
dade:

a) Acordo com o sócio titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial da quota;
c) Infracção pelo titular do disposto no artigo Sétimo do pacto

social;
d) A cessão de quotas a terceiros, sem o prévio consentimento da

sociedade.
ARTIGO 10.º

1 — Sem prejuízo do estabelecido na lei sobre deliberações unâni-
mes ou assembleias universais, as assembleias gerais são convocadas
por meio de carta registada expedida com a antecedência de 15 dias a
não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

2 — A representação voluntária de qualquer sócio, pessoa singular
ou colectiva, pode ser conferida a outro sócio ou a pessoas estranhas
à sociedade, bastando carta dirigida ao presidente da assembleia geral
para esse efeito.

ARTIGO 11.º

1 — Poderá ser excluído da sociedade, qualquer sócio que:
a) Através do seu comportamento ou do respectivo sentido de voto,

inviabilize reiteradamente a formação da maioria necessária de votos
emitidos, para a tomada de deliberações pelos sócios em assembleia
geral;

b) Não contribua para a prossecução do bem comum pelo facto de
se ter afastado da participação na vida societária, nomeadamente
através da participação em assembleias gerais de sócios, por um perí-
odo superior a cinco anos.

2 — A exclusão do sócio far-se-á mediante deliberação dos sócios,
na qual o sócio objecto de exclusão ficará impedido de votar, em
virtude do manifesto conflito de interesses.

3 — O valor da quota do sócio excluído será determinado median-
te parecer elaborado por um revisor oficial de contas, designado para
esse efeito na deliberação de exclusão, e, com referência à data da
mesma.

4 — Sob pena de ficar sem efeito a deliberação de exclusão do sócio,
a sociedade deverá, no prazo máximo de 90 dias, concretizar a amor-
tização ou aquisição da quota, por sócio ou terceiro, pagando o valor
da quota que foi determinado, da forma acima indicada.

ARTIGO 12.º

1 — As deliberações serão aprovadas pela maioria dos votos ex-
pressos, salvo quando a lei ou os estatutos da sociedade estabeleçam o
contrário, não sendo as abstenções contadas como votos expressos.

2 — É necessária uma maioria de 75 % dos votos para a aprova-
ção de deliberações sobre as seguintes matérias:

a) Chamada e restituição de prestações suplementares de capital;
b) Alterações aos estatutos da sociedade;
c) Fusão, cisão, transformação, dissolução e retomo à actividade

após a sua dissolução;
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3 — Nas deliberações dos sócios, cada cêntimo de euro do valor
nominal da quota conta como um voto.

4 — A assembleia geral poderá deliberar por maioria simples, a não
distribuição de lucros aos sócios ou a distribuição da parcela que en-
tender.

ARTIGO 13.º

O ano civil coincide com o ano social.

ARTIGO 14.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, podem ser
derrogados mediante deliberação de sócios tomada por maioria de três
quartos dos votos correspondentes ao capital social.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2010006747

ARGOMANIZ HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 404
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050725.

Certifico que entre Juan José Argomaniz Echavarria e Alice Fer-
nanda Romero de Lacerda Argomaniz foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Argomaniz Hotelaria e Tu-
rismo, L.da, e tem a sua sede na Rua do Jasmim, 372, casa C, Birre,
freguesia e concelho de Cascais.

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

2.º

1 — A sociedade tem por objecto: hotelaria e turismo.
2 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá ad-

quirir participações sociais noutras empresas, bem como participar
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, tituladas uma em nome
de cada um dos sócios Juan José Argomaniz Echavarria e Alice Fer-
nanda Romero de Lacerda Argomaniz.

4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, no todo ou em parte,
usando a sociedade em primeiro lugar o direito de preferência, e os
sócios em segundo lugar, quando se pretenda ceder a um estranho.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao identificado Juan José
Argomaniz Echavarria.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2009992105

IMPLANTWIRE, MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 401
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20050722.

Certifico que entre Sara Carreira Godinho Cabral Couto, Alexis
Manuel Vairinhos Mendonça e Natália Maria Norte Mendonça foi

constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMPLANTWIRE, Medicina
Dentária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Visconde da Luz,
12, 1.º, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: o exercício de medicina dentária,
importação e distribuição de materiais conexos com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas iguais,
no valor nominal de dois mil euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Sara Carreira Godinho Cabral Couto e Alexis Manuel
Vairinhos Mendonça e outra, no valor nominal de mil euros, perten-
cente à sócia Natália Maria Norte Mendonça.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade caberá aos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aí for deliberado.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Sara Carreira
Godinho Cabral Couto e Alexis Manuel Vairinhos Mendonça.

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 quando:
a) Haja acordo com o respectivo titular;
b) A quota for objecto de penhora, arresto, inclusão em massa falida

ou objecto de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não for
de imediato desonerada;

c) Em partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
quando a quota ou parte dela não seja adjudicada ao seu titular;

d) Haja recusa do sócio em outorgar a escritura de cessão de quo-
tas, depois dos restantes sócios ou a sociedade terem declarado pre-
tender exercer o direito de preferência, previsto no artigo 6.º

2 — A contrapartida da amortização, salvo nos casos de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da autonomia da vontade das
partes e apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2010019326

EDUARDO MANUEL SAMEIRO LOURENÇO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 407
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20050725.

Certifico que por Eduardo Manuel Sameiro Lourenço foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Eduardo Manuel Sameiro Lourenço,
Sociedade Unipessoal, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Rio da Costa, lote 1,
2.º, esquerdo, Amoreira, Alcabideche, no concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da actividade de trans-
porte público em automóveis ligeiros de aluguer de passageiros (tá-
xis).

ARTIGO 3.º

O capital socialmente subscrito e realizado em dinheiro é de € 5000,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio Eduardo Manuel Sameiro Lourenço.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, podem pertencer
ao único sócio, ou ao não sócio Maria Fernanda Ventura Moreira
Peixoto Lourenço, ficando estes desde já nomeados gerentes, com ou
sem remuneração conforme deliberação a tomar em assembleia.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção e assinatu-
ra de um único gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá fazer prestações suplementares e capital até
ao montante de € 250 000.

ARTIGO 8.º

O sócio único poderá modificar a sociedade por quotas plural atra-
vés da divisão e cessão da quota ou de aumento de capital social por
entrada de um ou mais novos sócios.

ARTIGO 9.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberado
pelo sócio único, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2009992482

SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DA ALÁPEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 406
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20050725.

Cetifico que entre Filipe Maurício de Botton e LUSOFINANÇA,
Sociedade de Serviços Financeiros, L.da, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

TÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Firma, sede social e duração

1 — A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Herdade da
Alápega, L.da, tem a sua sede na Estrada da Malveira da Serra, 900,
Edifício Logoplaste, freguesia e concelho de Cascais, e durará por
tempo indeterminado.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir ou deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como estabelecer delegações, filiais, sucur-
sais, agências ou outras formas de representação, no país ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a produção, exploração e co-
mercialização de produtos agrícolas, pecuários e florestais bem como
a prestação de serviços nas áreas agrícolas, pecuárias, florestais e
exploração turística.

2 — A sociedade pode, mediante prévia deliberação dos sócios,
associar-se com outras entidades jurídicas, singulares ou colectivas, com
objecto igual ou diferente do referido no artigo anterior, participar
na sua constituição, administração ou fiscalização, bem como adquirir
e alienar participações, como sócio ou accionista, em sociedades de
responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu objecto, e em socie-
dade reguladas por leis especiais.

TÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000 e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de € 4900, pertencente à só-
cia LUSOFINANÇA, Sociedade de Serviços Financeiros, L.da;

b) Uma quota com o valor nominal de € 100, pertencente ao sócio
Filipe Maurício de Botton.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 — Qualquer outra cessão fica sujeita ao consentimento da socie-

dade, que tem direito de preferência em primeiro lugar, cabendo o
mesmo aos sócios, caso a sociedade não exerça a sua preferência.

3 — O consentimento da sociedade será exercido nos termos das
alíneas seguintes:

a) O sócio que pretende ceder a sua quota comunicará o facto à
sociedade, por carta registada com aviso de recepção, indicando o
cessionário, o preço, e restantes termos e condições da cessão;

b) No prazo de 15 dias a contar da recepção da carta referida na
alínea anterior, a sociedade prestará ou recusará, pelo mesmo meio, o
consentimento para a cessão, podendo exercer o direito de preferên-
cia que lhe é atribuído;

c) Caso a sociedade consinta na cessão e não exerça o seu direito
de preferência, os outros sócios gozarão de direito de preferência na
aquisição da quota ou quotas a ceder nos termos das alíneas seguintes;

d) No prazo de 15 dias a contar da prestação do consentimento
para a cessão, os sócios que desejem exercer a sua preferência comu-
nicarão o facto ao cedente, por carta registada com aviso de recep-
ção, devendo o direito de preferência ser exercido nos 15 dias segui-
dos à recepção desta carta;

e) A preferência será exercida nos termos e condições menciona-
dos pelo cedente, e a quota ou quotas a ceder serão repartidas pelos
sócios interessados, na proporção das respectivas participações no
capital social;

f) A sociedade não reconhecerá para nenhum fim legal, nomeada-
mente o de exercício do direito de voto ou de pagamento de dividen-
dos, qualquer cessão efectuada contra o disposto no presente artigo.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, por qual-

quer forma, retirada da livre disponibilidade do seu titular;
c) Em caso de declaração de insolvência do sócio titular;
d) Em caso de dissolução ou liquidação do sócio titular;
e) Quando a quota tenha sido transmitida sem o prévio consenti-

mento da sociedade, de acordo com o disposto no artigo 4.º supra.
2 — O valor da amortização será fixado através de um balanço

especial que determine o valor da quota à data da deliberação de
amortização, e o seu pagamento será efectuado no prazo de seis meses
contados da data a que se reporta o referido balanço.

3 — Caso a sociedade não reúna as condições legais para proceder
à amortização nos termos previstos nos números anteriores, poderá
oferecer aos demais sócios as quotas abrangidas pela deliberação de
amortização.
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TÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade e as suas
deliberações são obrigatórias para todos os sócios.

2 — A convocação das assembleias gerais compete à gerência e deve
ser feita por carta registada expedida para a morada dos sócios cons-
tante dos registos da sociedade, com a antecedência de 15 dias em
relação à data da sua realização.

3 — Os sócios poderão fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por gerentes ou procuradores, mediante simples carta diri-
gida ao presidente da mesa, ou através de procuração nos casos em
que o representante seja um procurador.

4 — As deliberações dos sócios poderão ser tomadas por qualquer
das formas admitidas na lei.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — A sociedade é gerida e representada por dois ou mais gerentes
eleitos pela assembleia geral.

2 — Os gerentes poderão ser remunerados nos termos em que a
assembleia geral o vier a fixar.

3 — Os gerentes podem designar mandatários da sociedade, nos
termos da lei.

ARTIGO 8.º

Forma de vinculação

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um mandatário, nos limites dos respectivos

poderes.
2 — Para actos de mero expediente a sociedade obriga-se pela as-

sinatura de um gerente.
3 — No âmbito do desenvolvimento do giro comercial da socie-

dade, esta poderá utilizar a faculdade estabelecida no artigo 256.º do
Código Comercial.

TÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 9.º

Contas e resultados

1 — O ano de exercício corresponde ao ano civil.
2 — Os lucros do exercício, deduzida a reserva legal, terão o desti-

no que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e nos
termos previstos na lei.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2005406813

CASIMIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 074
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506396665; núme-
ro e data da apresentação: 1808/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004862890

VERMAR SOCIEDADE CIVIL DE INVESTIMENTOS
MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7207
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500665869; núme-
ro e data da apresentação: 1777/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004731338

DR. VÍTOR SANTOS GASTRENTEROLGIA
E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 168
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503714968; número
e data da apresentação: 1734/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004866802

JOHNSON’S WAX DE PORTUGAL PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7165
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500062374; número
e data da apresentação: 1743-1748/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003
em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005869317

BAETA & CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 519
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505742322; número
e data da apresentação: 1752/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006534335

INGLÊS CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9359
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503399086; número
e data da apresentação: 1753/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006534297
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LÍDIA COSTA & ARMANDA SANTOS PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 905
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504751883; número
e data da apresentação: 1756/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006534319

MERISANT PORTUGAL — COMERCIALIZAÇÃO
DE ADOÇANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 009
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504962760; número
e data da apresentação: 1460/07062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006649833

EMSA — EMPREENDIMENTOS E EXPLORAÇÃO
DE ESTACIONAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 156
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504470515; número
e data da apresentação: 1473/07062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004756101

CLIPPAPER, PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 105
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504850423; número
e data da apresentação: 1474/07062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006343084

FALMACON — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 735
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1866/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005894397

AUTOTESTE — SOCIEDADE REPARADORA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2603
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1635/150604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003180591

SPIRBRAS — FORMAÇÃO E CONS. DE GESTÃO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 269
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1895 e 1896/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003728651

IOPLIS — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6438
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1892/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004872420

SOMACERTO — GABINETE DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 111 901
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1892/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744461

SALONI PORTUGAL — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 217
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1889/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004872411

ELECTROLUCAS — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7063
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1887/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2008613054
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ORGANIZAÇÕES FESIL — REPRESENTAÇÕES
DE MÁQUINAS E PRODUTOS QUÍMICOS
E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8337
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1886/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003939253

TÁXIS ALMEIDA & DÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 608
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1883/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004252936

MANUEL ANTAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8248
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1870/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005956570

TEMPO MÁGICO — ACTIVIDADES LÚDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 122
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1868/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004740507

BRINPUBLIS — PUBLICIDADE OBJECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 770
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1859/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004875879

CRISVERA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 302
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1856/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004803355

ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4744
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1839/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004875720

AUTO TÁXIS FEBEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 627
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1818/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004875666

TÁXIS BENITEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 886
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1818/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004875500

S.B.D. — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 60 096
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1893/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003209956

EXTERNATO INFANTIL O PAPIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2942
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1890/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004872918
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REVIFUMO — COMÉRCIO DE TABACARIA
PAP. LIVRARIA E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9348
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1888/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004609117

ANESTATO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 667
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1881/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004757728

MATESICA — MATERIAIS SINTÉTICOS
PARA CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3259
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1879/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005870870

ONDAGEST — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5764
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1876/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004797940

XANDRÉ LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7561
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1873/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004757264

COMBUSTÍVEIS PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6243
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1872/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004879041

CITISERPIUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2048
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1869/180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004879009

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PEDRA
DA NAU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 545
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1216/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004871458

PLASTILIX — PLASTIFICAÇÃO PARA A INDÚSTRIA
GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6546
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1219/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004871822

BELIMPEX PORTUGAL — COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 997
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1220/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004871830

MOTOLUSA MOTORES DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3971
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1222/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005073695
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TRACTORES IBÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3972
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1223/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002087237

ANTUNES & XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5637
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1234/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003201394

JUNIS — SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 419
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1237/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744402

MONTEIRO ELECTRO FABRIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1367
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1238/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744399

MANUEL J. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 132
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1239/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744380

ARCHIMEDICIS SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 726
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1241/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004870346

KOK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 74 245
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1240/260504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004806141

SOLUÇÕES FORTES — CONSULTADORIA
EM INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 881
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505780542; número
e data da apresentação: 465/20040220.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004834617

MIGUEL PEREIRA, CONSULTORES
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 668
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505008890; núme-
ros e data das apresentações: 466 e 467/20040220.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004834625

MOSA IT — CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 870
(Cascais); número e data da apresentação: 468/20040220.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004834633

ARTUR MARTINS PEREIRA — COFRAGENS
E ARMADURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 989
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505747766; núme-
ro e data da apresentação: 471/20040220.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005751057
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SOCIEDADE CONSTRUÇÕES TEIXEIRA FERNANDES
& ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 494
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503789798; núme-
ros e data das apresentações: 472, 473, 474 e 475/20040223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005889768

RABANAL, FERREIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4195
(Oeiras), identificação de pessoa colectiva n.º 501172092; número
e data da apresentação: 477 e 478/20040225.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004881054

FENDSTNER CONSULTING — CONSULTORIA
EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 825
(Oeiras), identificação de pessoa colectiva n.º 505883856; número
e data da apresentação: 480/20040226.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003944346

DESPOROMNIA — IMPORT. EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3121
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501532250; núme-
ros e data das apresentações: 484, 485, 486 e 487/20040226.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2004881577

MEDIPLANO — SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 134
(Cascais), número e data da apresentação: 1180/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004211539

LILLY FARMA — PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9829
(Oeiras), número e data da apresentação: 1161/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003212620

VITALFARMA — PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 970
(Oeiras); 1162/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003212604

DISTA — PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9828
(Oeiras); número e data da apresentação: 1163/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003212612

S. G. — SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5497
(Oeiras); número e data da apresentação: 1166/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005783331

LISBOA — 1.A SECÇÃO

AUTO-LIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 959/600121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500550107; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 06 e 07/030521.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Valentim Fernandes, por renúncia

em 11 de Abril de 2003.
Designação de gerente em 11 de Abril de 2003, José Carlos Hen-

riques de Almeida.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2002939403

AMÉRICO & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 705/19590928; identificação de pessoa colectiva n.º 500957932;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 34/040726.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008420817
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BOMBÓLEO — SOCIEDADE REPARADORA
DE BOMBAS INJECTORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 623/590723; identificação de pessoa colectiva
n.º 500046280; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 02 e inscrição
n.º 05; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; números e datas das
apresentações: of. 20040525, 09 e 10/040116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Sede: Rua da Cruz Vermelha, 4, 1.º, freguesia de Nossa Senhora de

Fátima, Lisboa.
Aumento do capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: € 562,73 em dinheiro

subscrito pelos sócios.
Artigos modificados: 3.º e 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de seiscentos e quarenta e nove mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas iguais do valor nominal de trezentos e vinte
e quatro mil e quinhentos euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — Qualquer dos sócios poderá emprestar à sociedade, sob a for-
ma de suprimentos, as quantias que se julgarem necessárias, mediante
o juro e demais condições em que os sócios acordarem e que consta-
rão de acta.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente ao décuplo do capital social,
mediante deliberação unânime dos votos representativos da totalida-
de do capital social.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2006311905

A. C.  ALVES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 626/590724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500000530; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
09/031210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541618

ANTÓNIO MARTINS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 584/590625; identificação de pessoa colectiva n.º 500729913;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 10/021025.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541588

ARTUR DO NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 471/590423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500456780; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 08; números e data das apresentações: 08 e 09/041008.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes Ângelo João Águeda e Jaime da

Cruz Vilela, por renúncia em 14 de Julho de 2004.

Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de três
mil trezentos e trinta e três euros e trinta e três cêntimos, na titula-
ridade da sócia Margarida Maria Correia Dias Fonseca e uma do valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete
cêntimos, na titularidade do sócio José Manuel Penetra Fonseca.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes,
nomeados em assembleia geral, os quais poderão não ser remunerados
se tal vier a ser deliberado também em assembleia geral.

2 — São gerentes ambos os sócios José Manuel Penetra Fonseca e
Margarida Maria Correia Dias Fonseca.

3 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008456498

AGÊNCIA DE VIAGENS TAGUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 349/590218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500011028; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/041027.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de João II, lote 1.16.1, 7.º,

freguesia de Santa Maria do Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2005030147

AFONSO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º  27 338/590213; identificação de pessoa colectiva
n.º 500549931; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 06; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01; números e data das
apresentações: 24, 26 e 28/021029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Qader Moosa, por renúncia em

16 de Maio de 2002.
Cessação das funções da gerente: Razia Qader, por renúncia em 16

de Maio de 2002.
Reforço de capital, alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º,

4.º e 7.º, e designação de gerentes.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro, é de sete mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de três mil e qui-
nhentos euros uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, desde que a assembleia geral o delibere por unanimidade dos
votos representativos da totalidade do capital social, até ao limite do
dobro do capital social.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo
de ambos os sócios, já nomeados gerentes com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de um só
gerente.

3 — Os gerentes poderão delegar entre si os seus poderes de gerên-
cia por meio de procuração, e a sociedade fica com a faculdade de
constituir mandatários, nos termos e para os efeitos do Código das
Sociedades Comerciais.
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Gerentes designados em 16 de Maio de 2002, ambos os sócios.
Sócios: Ashiana Abubacar Mamade e Feizal, que também usa Feizal

Moosa.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2001170084

BASTOS & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 222/581205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500724253; inscrição n.º 08; número e data da apresentação:
20/20040415.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado por incorporação de reservas livres.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros e acha-
-se dividido em três quotas: uma no valor nominal de dois mil trezen-
tos e setenta e cinco euros da sócia Maria Céline de Almeida Bastos
de Matos, uma no valor nominal de dois mil trezentos e setenta e
cinco euros da sócia Maria Antonieta Viegas Bastos Rodrigues e uma
no valor nominal de duzentos e cinquenta euros da sócia Henriqueta
Maria dos Santos Viegas Bastos.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541600

AGÊNCIA DE VIAGENS RODARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 213/581127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500011001; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 21 e 22/040714.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes Ana Maria Duarte Pereira dos

Reis Cortez e Isidoro António Duarte Pereira, por renúncia em 29 de
Junho de 2004.

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 5.º,
n.º 1 do artigo 9.º e corpo do artigo 14.º

Reforço: € 100 240,44, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios, com as quantias respectivamente de € 58 873,23 e
€ 41 367,21.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de duzentos mil euros e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de cento e dez mil euros do
sócio Joaquim Fernando dos Santos Lourenço e uma de noventa mil
euros do sócio Luís Filipe Pedrosa dos Santos Lourenço.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes, eleitos em
assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por via de cartas re-
gistadas, expedidas com 15 dias de antecedência, pelo menos, em todos
os casos em que a lei não exija outros requisitos.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008475590

ARLINDO CARVALHO, IRMÃO & ERMELINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 131/19580925; identificação de pessoa colectiva
n.º 500836922; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/
040909.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quando ao artigo 4.º
Reforço: € 22 518,04, realizado em dinheiro e subscrito por am-

bos os sócios, em partes iguais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de quinze mil euros, uma do sócio Alfredo José Portal Peres
e outra do sócio Ângelo de Castro Barbosa.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008453189

ACE — SISTEMAS COMERCIAIS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 461/20011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505505312;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 33/050302.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão e alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e n.º 1 do

artigo 5.º
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a incorporante.
Sociedade incorporante: ACE — Sistemas Comerciais Informáti-

cos, S. A.
Sociedades incorporadas: Onsource — Soluções Informáticas, S. A.,

e S-TECNO — Serviços em Tecnologias de Informação, S. A.
Reforço de capital em consequência da fusão: € 1 500 000.
Objecto: a concepção, o desenvolvimento, a implementação, a

exploração e a manutenção de sistemas informáticos e de redes de
dados; a comercialização de equipamentos informáticos e software; a
consultoria nas áreas de gestão e organização empresarial, nomeada-
mente a elaboração e gestão de projectos, o desenho, a engenharia de
processos e procedimentos e a gestão da mudança organizacional; a
formação profissional em sistemas informáticos e a elaboração de
manuais e outra documentação em diversos suportes; a prestação glo-
bal de serviços, em regime de outsourcing, relacionados com a gestão
de sistemas informáticos, a implementação e exploração de centrais
telefónicas de atendimento comercial e de help-desk funcional, bem
como a gestão de infra-estruturas, em instalações próprias ou alheias.

Capital: € 1 750 000, representado por 1 750 000 acções com o
valor nominal de € 1 cada uma.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009234685

ACE — SISTEMAS COMERCIAIS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 461/20011003; identificação de pessoa colectiva
n.º 5055505312; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03; número e
data da apresentação: 16/041223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado o projecto de fusão, em 20 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009419227

AUTO TÁXIS PIRES & CARMONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 212; identificação de pessoa colectiva n.º 500500150; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010474635
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AUGUSTO MARINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 074; identificação de pessoa colectiva n.º 505457652; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582071

ANJOS DA NOITE — SERVIÇOS MÉDICOS
NOCTURNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 069; identificação de pessoa colectiva n.º 501547827; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582721

ANGLOTRADE — ACTIVIDADES DE SEGURANÇA
PRIVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 334; identificação de pessoa colectiva n.º 501915486; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009990862

EDIÇÕES ZAIROL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 158; identificação de pessoa colectiva n.º 500231028; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525558

BAMT — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 964; identificação de pessoa colectiva n.º 507119746; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010512030

BAZAR DE CAMPO DE OURIQUE DE SANTOS
& RODRIGUES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º  417; identificação de pessoa colectiva n.º 500478864; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582713

AGYLP — CONSULTORIA DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 129; identificação de pessoa colectiva n.º 506125378; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011180589

ANA — AEROPORTOS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8197; identificação de pessoa colectiva n.º 500700834; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582748

AMMSTAR — TERAPIA PELA COR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8270; identificação de pessoa colectiva n.º 504351400; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2006439260

EDUCAÇÃO VIVA — ESTABELECIMENTO
DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 597; identificação de pessoa colectiva n.º 506292282; data
da inscrição: 290605.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010520211

AGATAL — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7911; identificação de pessoa colectiva n.º 504288792; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2004816929
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BRAGA & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7773; identificação de pessoa colectiva n.º 504245791; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010520149

ADIVAGNOL CABELEIREIRO E INSTITUTO
DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 263; identificação de pessoa colectiva n.º 506791068; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582055

ALGORITMO — CONSULTORES EM INVESTIMENTOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 970; identificação de pessoa colectiva n.º 500308888; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582756

DENTARIUM — CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3165; identificação de pessoa colectiva n.º 502810858; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011188601

ANTÓNIO HIGINO — IMPORTAÇÃO
DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2392; identificação de pessoa colectiva n.º 502496541; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010501519

AUTO TÁXIS CARROLA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8876; identificação de pessoa colectiva n.º 504657119; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008478858

BOUTIQUE OS RABINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 843; identificação de pessoa colectiva n.º 500741743; data
da inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010769848

ALVES & PENITÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 853; identificação de pessoa colectiva n.º 501366482; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009326270

A. SANTOS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 201; identificação de pessoa colectiva n.º 500004935; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009233468

ERNEST & YOUNG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 637; identificação de pessoa colectiva n.º 500912645; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008456480

EUROBÁLTICO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 039/041125; identificação de pessoa colectiva
n.º 507165390; inscrição n.º 4; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 32 e 33/050711.

Certifico que foi registado o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUROBÁLTICO — Sociedade Imo-
biliária, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Anta, concelho de Es-
pinho, à Praceta de Soeiro Pereira Gomes, 76.
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2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede da sociedade
ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas desiguais:

a) Uma no valor nominal de três mil euros;
b) Uma outra no valor nominal de dois mil euros, ambas perten-

centes ao sócio Luís Miguel Guedes Bravo.

ARTIGO 4.º

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

2 — Fica desde já nomeado gerente Luís Miguel Guedes Bravo.
3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e

na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
um gerente.

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

5 — Em ampliação aos seus poderes poderão ainda os gerentes
comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, bem como soli-
citar quaisquer empréstimos, leasing ou aluguer de longa duração, nos
termos e condições que entender, dando para isso quaisquer bens da
sociedade para garantia dos mesmos, tornar e dar de arrendamento
quaisquer imóveis.

Está conforme o original

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Almeida
Santos. 2009164768

ESJ E MJG — SERVIÇOS DE TRADUÇÃO
E SECRETARIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7114; identificação de pessoa colectiva n.º 504024027; data da
inscrição: 070605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2002.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005779261

AFRO LISBOA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 904; identificação de pessoa colectiva n.º 500938547; data
da inscrição: 30704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2005778893

ARNUFER — SOCIEDADE DE ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 526; identificação de pessoa colectiva n.º 500872490; data
da inscrição: 30604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2003234446

ASCENSORES SILENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 472; identificação de pessoa colectiva n.º 500031967; data
da inscrição: 29062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006534327

ANTILOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 609; identificação de pessoa colectiva n.º 500022194; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525582

EDEBA — EQUIPAMENTO E DECORAÇÃO DE SALA
DE BANHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 544; identificação de pessoa colectiva n.º 501922830; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003911065

ARQUITECTÓNICA — MOBILIÁRIO E DESIGN
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 813; identificação de pessoa colectiva n.º 501450050; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011214734

BETOMÁQUINAS — MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS DE ESTRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2801; identificação de pessoa colectiva n.º 500045348; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525132

BELEDIT — CABELEIREIROS E PRODUTOS DE BELEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 073; identificação de pessoa colectiva n.º 505438283; data
da inscrição: 290605.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2004883618

BALANÇAVALIA — AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 067; identificação de pessoa colectiva n.º 506604063; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2004647043

ARCOGEO — PROJECTOS, COORDENAÇÃO
E GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6860; identificação de pessoa colectiva n.º 503939552; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003125760

ESTABELECIMENTOS MANUEL DA SILVA TORRADO
E C.A, (IRMÃOS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9855; identificação de pessoa colectiva n.º 500100217; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525221

DELNITE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4593; identificação de pessoa colectiva n.º 503228001; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582489

ARNALDO & FRANCISCO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 857; identificação de pessoa colectiva n.º 502203951; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011161681

ESTALAGENS DO MAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 450; identificação de pessoa colectiva n.º 501932585; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2004275839

BIG OM — COMUNICAÇÃO GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 848; identificação de pessoa colectiva n.º 505702134; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525604

AUTO TÁXIS MINHOTO ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 970; identificação de pessoa colectiva n.º 500516570; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525590

AMADO & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 551; identificação de pessoa colectiva n.º 501551018; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011134226

BARBOSA & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 770; identificação de pessoa colectiva n.º 500041423; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525574

AUTO ELÉCTRICA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 520; identificação de pessoa colectiva n.º 500722501; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011161673
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ACE — SISTEMAS COMERCIAIS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 461/20011003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505505312; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
11/040115.

Certifico que foi registado:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a incorporante.
Sociedade incorporante: ACE — Sistemas Comerciais Informáti-

cos, S. A.
Sociedades incorporadas: ONSOURCE — Soluções Informáticas, S. A.,

Avenida de Sidónio Pais, 28, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa.
S-TECNO — Serviços em Tecnologias de Informação, S. A., Rua

do Dr. António Martins, 6, rés-do-chão, direito, Estoril.
Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Objecto: a concepção, o desenvolvimento, a implementação, a

exploração e a manutenção de sistemas informáticos e de redes de
dados, a comercialização de equipamentos informáticos e software, a
consultoria nas áreas de gestão e organização empresarial, nomeada-
mente a elaboração e gestão de projectos, o desenho, a reengenharia
de processos e procedimentos e a gestão da mudança organizacional,
a formação profissional em sistemas informáticos e a elaboração de
manuais e outra documentação em diversos suportes, a prestação glo-
bal de serviços, em regime de outsourcing, relacionado com a gestão
de sistemas informáticos, a implementação e exploração de centrais
telefónicas de atendimento comercial e de Help-desk funcional, bem
como a gestão de infra-estruturas, em instalações próprias ou alheias.

Capital: € 1750 000

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2005956376

ACE — SISTEMAS COMERCIAIS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 461/20011003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505505312; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
28/040128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 4

de Novembro de 2005.
Prazo: triénio de 2004/2006.
Conselho de administração: presidente — Alberto Henrique Diaz de

Sant’Ana Godinho, residente na Rua do Palácio, 14, Belas; vogais:
Luís Pedro Ferraz Flores, Rua dos Pinheiros, lote 6-B, 3.º esquerdo,
Cascais; 148, Quinta da Marinha, Cascais; Carlos Manuel de Almeida
Simões Raposo, residente na Rua do Brejo, 24, 4.º esquerdo, Cova da
Piedade, Almada; Américo José Fernandes, residente na Rua de Antó-
nio Santos Oliveira, 397, 5.º direito-frente, Vila Nova de Famalicão;
fiscal único; A. Gonçalves Monteiro e Associados, SROC, Avenida Frei
Miguel Contreiras, 54, 10.º, Lisboa; suplente: João José Lopes da Sil-
va (roc), Rua da Venezuela, 57, 5.º direito, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2005971936

ACE — SISTEMAS COMERCIAIS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 461/20011003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505505312; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 27 e 28/030813.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos vogais do conselho de administração: Ana

Maria Garcia Rodrigues da Costa, Maria da Conceição de Matos Mar-
tins Sarmento e Maria Emília Ribeiro do Vale Guimarães, por renún-
cia em 15 de Março de 2003.

Designação de vogais do concelho de administração, em 15 de Abril
de 2003: João Maria Ermitão Carreira Maia, Rua do Actor António
Silva, 2, rés-do-chão, letra B, Linda-a-Velha, Oeiras, Fermin Fautsch,
Vila n.º 148, Quinta da Marinha, Cascais e Carlos Manuel de Almeida
Simões Raposo, Rua do Brejo, 24, 4.º esquerdo, Almada.

Prazo: triénio em curso 2001/2003

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2003502378

A. MILHEIRIÇO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 654/600609; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457654; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
10/20020731.

Certifico que foi registado:
Redenominação, reforço de capital, e a1teração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: € 2905,05, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros representado por duas quotas sendo uma do valor de três
mil trezentos e trinta e três euros e trinta e três cêntimos, perten-
cente ao sócio Álvaro Marques Fernandes e outra do valor de mil
seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos, perten-
cente à sócia Benvinda Marques de Figueiredo Fernandes.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541685

BARBEARIA MONTE CARLO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 562/600601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500725322; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
23/040722.

Certifico que foi registado o seguite:
Reforço de capital e alteração total do contrato.
Reforço: €10 000, realizado em dinheiro e subscrito pelo único

sócio.
1.º

1 — A sociedade adopta a firma Barbearia Monte Carlo, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Benfica, 492-C, freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
desfocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação no país ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de Barbearia.

3.º

O capital social é de quinze mil euros, representado por uma 12
única quota do valor nominal de quinze mil euros, pertencente ao
sócio 13 único Manuel de Jesus Fernandes.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com 16
objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em 17 agru-
pamentos complementares de empresas ou em agrupamentos 18 eu-
ropeus de interesse económico.

5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo do sócio único, já nomeado gerente, podendo
esta nomear procuradores para a prática de determinados tipos de actos,
sempre que o tiver por conveniente.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos pela inter-
venção do gerente.
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6.º

Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria sociedade
em todos os actos e contratos estritamente necessários à prossecução
do objecto social.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2004637838

ANTÓNIO JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 033/19600216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500802432; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
50/031218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão por incorporação mediante a transferência global do patri-

mónio.
Sociedade incorporantes: Sociedade Produtora de Sal, L.da

Sociedade incorporadas: A própria Sociedade, António João da Sil-
va & Filhos, L.da, Sociedade de Pesca Silva & Fernandes, L.da

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541669

ANTÓNIO JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 033/19600216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500802432; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 19/20031110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão aprovado em 7 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541650

ANTÓNIO JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 033/19600216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500802432; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/
20030929.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência glo-

bal do património.
Sociedades incorporadas: A própria sociedade; António João da Silva

& Filhos, L.da, Casalinho da Boa Esperança, residente na Quinta da
Morgadinha, Lazarim, freguesia do Monte da Caparica, Almada; Socie-
dade de Pesca Silva & Fernandes, L.da, residente na Rua Marginal, 2,
Cais do Sodré, freguesia de São Paulo, Lisboa.

Sociedade incorporante: Sociedade Produtora de Sal, L.da

Travessa dos Remolares, 23, 3.º esquerdo, freguesia de São Paulo,
Lisboa.

Alteração do artigo 4.º do contrato da sociedade incorporante.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541677

AUTO CAMPO DE SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 992/600203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500034222; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 46/030522.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente Maria de Lurdes Cardoso Lobo,

por renúncia em 20 de Março de 2003, com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2003.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541642

ELEGANTE DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 983/600719; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535019; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
 20021121.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes em 19 de Novembro de 2002: João Paulo

Esteves Fontan, residente no Campo Pequeno, 25, 9.º esquerdo, Lis-
boa; Carlos Alberto Fontan Simões de Carvalho, residente na Rua de
Palmira Ribeiro Martins, Estrada de A-Damaia, 68, 3.º esquerdo, Lis-
boa.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541693

DUARTE, FERNANDES & CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 760/600622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500088799; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/
041125.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008425240

SAFE — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9789/20010205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505093200; inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresen-
tações: 14 e 15/050729.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e transformação em sociedade anónima.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SAFE — Mediação de Segu-
ros, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Praceta das Torres do Restelo,
5, freguesia de S. Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

2 — O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucursais, fili-
ais, delegações ou outras formas de representação social, em qualquer
parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a mediação de seguros em todos os
ramos, vida e não vida.
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ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, constituir sociedades, agrupamentos complementares
de empresas, consórcios e associações em participação, bem como
adquirir e alienar livremente participações no capital de outras socie-
dades, ainda que reguladas por leis, especiais, mesmo que o objecto de
umas e outras não apresente nenhuma relação, directa ou indirecta,
com o seu próprio objecto social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de cem mil euros, e está dividido em cem
mil acções com o valor nominal de um euro cada, encontrando-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 — As acções serão nominativas ou ao portador registadas, reci-
procamente convertíveis, podendo revestir a mera forma escriturai,
e quando representadas por títulos, serão incorporadas em títulos de
um, cinco, dez, cinquenta, cem, mil, dez mil, cinquenta mil, e cem
mil euros.

3 — Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções e
obrigações em escriturais, nos termos da legislação aplicável e medi-
ante prévia deliberação do conselho de administração.

4 — Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão supor-
tados pelos accionistas que requeiram tais operações.

5 — Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, as quais pode-
rão ser apostas por chancela por eles autorizada.

ARTIGO 6.º

1 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, confe-
rindo direita a um dividendo prioritário e acções preferenciais remí-
veis, umas e outras tituladas ou escriturais, dentro dos limites impos-
tos pela lei e nas demais condições que vierem a ser fixadas pela
assembleia geral que tal deliberar.

2 — Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração, a sociedade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipo
de obrigações, tituladas ou escriturais, nos termos que lhe sejam per-
mitidos pela lei e nas condições que forem fixadas naquela delibera-
ção.

3 — A emissão de obrigações ou de outros valores representativos
de dívida pode ser deliberada pelo conselho de administração quando
o respectivo montante não exceda o valor anualmente fixado para o
efeito, pela assembleia geral.

4 — Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
realizar quaisquer operações financeiras permitidas por lei, nomeada-
mente a emissão de quaisquer valores mobiliários e direitos destacá-
veis destes, nos termos que forem definidos na deliberação.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções ou obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações que julgue convenientes para o interesse soci-
al e que sejam permitidas por lei.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação dos accionistas, tomada por maioria simples
do capital social, a sociedade poderá exigir àqueles a realização de
prestações suplementares, na proporção das respectivas participações,
designadamente, de natureza pecuniária e a título gratuito, no mon-
tante, prazo e demais condições que vierem a ser deliberadas na res-
pectiva assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos Sociais

ARTIGO 9.º

1 — São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
O conselho fiscal ou o fiscal único;
2 — Por deliberação do conselho de administração, pode ser desig-

nado um secretário da sociedade e o respectivo suplente.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionistas
que tiverem direito a voto. Devem, ainda participar na assembleia
geral as pessoas singulares que, dispondo ou não de tal direito, exer-
çam os cargos de membros efectivos dos corpos sociais.

2 — Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da as-
sembleia geral que não disponham de direito de voto, poderão ainda
assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos
seus debates, quando autorizados pelo presidente da mesa da assem-
bleia geral.

ARTIGO 11.º

1 — Terão direito a voto os accionistas que, até cinco dias antes
da reunião, tenham as acções depositadas numa instituição de crédito
ou nos cofres da sociedade ou averbadas em seu nome no livro de
registo de acções.

2 — A cada cem acções corresponde um voto.
3 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo do direi-
to de se fazerem representar nos termos legais.

4 — Os accionistas pessoas colectivas serão representados por quem
para o efeito indicarem.

5 — As representações serão comunicadas ao presidente da mesa
por simples carta, que deverá dar entrada na sede da sociedade até à
véspera do dia marcado para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário.

2 — Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da as-
sembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as demais
funções que lhe sejam conferidas pela lei ou por delegação da própria
assembleia.

3 — Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente em exercício e
assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 13.º

Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
e) Deliberar sobre quaisquer alterações do contrato de sociedade e

aumentos de capital;
f) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos sociais

e sua alteração, podendo esta competência ser cometida a uma co-
missão de vencimentos por ela eleita;

g) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido con-
vocada.

ARTIGO 14.º

1 — A convocação da assembleia geral faz-se com uma antecedên-
cia mínima de um mês, com indicação expressa dos assuntos a tratar,
observando-se os requisitos legais respeitantes à sua publicidade.

2 — Se as acções forem todas nominativas, as publicações poderão
ser substituídas por cartas registadas, a enviar aos accionistas com uma
antecedência mínima de 20 dias.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá nos primeiros três meses de cada ano e
sempre que tal for requerido pelo conselho de administração, pelo
conselho fiscal ou por accionistas que representem, pelo menos, cin-
co por cento do capital social.

ARTIGO 16.º

1 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
simples dos votos presentes, salvo disposição legal ou estatuária que
exija maioria qualificada.

2 — As deliberações referentes a alteração do contrato de socie-
dade e a aumento do capital só poderão ser tomadas se obtiverem os
votos favoráveis de accionistas que representem, pelo menos, cin-
quenta e um por cento do capital social.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros, accionistas
ou não, eleitos em assembleia geral, a qual designará ainda o respec-
tivo presidente.

2 — Ao conselho de administração caberá indicar substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções: a substituição
assim efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser ratificada
na primeira assembleia geral que a seguir se realizar.

3 — O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedimento
definitivo, no fim do período para o qual os demais administradores
forem eleitos.

4 — Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução, se assim o deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Uma minoria de accionistas que tenha votado contra a proposta
que fez vencimento na eleição de administradores, pode designar um
administrador se essa minoria representar pelo menos, dez por cento
do capital social.

ARTIGO 19.º

1 — Compete ao conselho de administração, em geral, exercer os
mais amplos poderes de prossecução dos interesses e negócios sociais,
dentro dos limites que lhe sejam assinalados por lei, pelo contrato de
sociedade e pelas deliberações da assembleia geral.

2 — Ao conselho de administração compete, designadamente:
Fixar os objectivos e as políticas de gestão da empresa e do grupo;
Elaborar os planos de actividades e financeiros anuais;
Gerir os negócios sociais;
Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço e contas, for-

mulando a proposta de aplicação dos resultados de cada exercício a
submeter à apreciação da assembleia geral;

Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatuários e as de-
liberações da assembleia geral;

Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, móveis ou
imóveis, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios
ou parte dos mesmos;

Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento e
realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas jurí-
dicas, nos termos do artigo 4.º deste contrato de sociedade;

Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, confessar, desistir ou transigir em processo e comprometer-se
em árbitros;

Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da socie-
dade e fixar-lhe as respectivas atribuições;

Designar o secretário e o respectivo suplente.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, quando o conselho de ad-

ministração para tanto lhe confira poderes;
c) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário, agindo

nos termos e limites do respectivo mandato;
d) Pela assinatura de um ou mais procuradores com poderes espe-

ciais para o acto.
2 — Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

um só administrador ou de mandatário com poderes bastantes.

ARTIGO 21.º

1 — O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado pelo
seu presidente, por outros dois administradores ou pelo conselho fis-
cal.

2 — Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta mandadeira,
que será válida unicamente para essa reunião.

3 — O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

4 — Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de admi-
nistração, tendo voto de qualidade.

SECÇÃO III

ARTIGO 22.º

1 — O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num administrador delegado ou numa comissão executi-
va, composta por três ou cinco membros do conselho de administra-
ção.

2 — O presidente e os vogais da comissão executiva serão escolhi-
dos pelo conselho de administração.

3 — Ao conselho de administração caberá indicar substituto para
qualquer membro da comissão executiva impedido temporária ou de-
finitivamente de exercer as suas funções.

4 — O conselho de administração fixará as atribuições da comis-
são executiva na gestão corrente da sociedade, delegando nela, quan-
do necessário, todas as competências cuja inclusão não está vedada
pelo artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 — O conselho de administração poderá autorizar a comissão
executiva a encarregar um ou mais dos seus membros de se ocuparem
de certas matérias e a subdelegar em um ou mais dos seus membros o
exercício de alguns dos poderes que lhe estejam delegados.

ARTIGO 23.º

1 — A comissão executiva reunirá com a periodicidade que ela
própria determinar e, além disso, sempre que for convocada pelo seu
presidente ou por outros dois vogais.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a comissão
executiva deve reunir pelo menos uma vez por mês.

3 — Qualquer vogal da comissão poderá fazer-se representar numa
reunião por outro dos seus membros, mediante carta mandadeira, que
será válida unicamente para essa reunião.

4 — A comissão executiva não poderá reunir nem tomar delibera-
ções sem que esteja presente ou devidamente representada a maioria
dos seus membros.

ARTIGO 24.º

Compete especialmente ao presidente da comissão executiva:
Dirigir as reuniões da comissão, tendo voto de qualidade;
Representar o conselho de administração nas actividades correntes

da actividade da sociedade;
Coordenar a actividade da comissão e proceder à distribuição de

matérias pelos vogais, quando a isso aconselhem as conveniências de
gestão;

Convocar e dirigir as reuniões da comissão;
Zelar pela correcta execução das deliberações da comissão tomadas

de harmonia com poderes que foram delegados nesta pelo conselho
de administração.

SECÇÃO IV

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 25.º

1 — A fiscalização da sociedade é confiada a um conselho fiscal ou
a um fiscal único consoante deliberação da assembleia geral, que ele-
gerá os respectivos titulares.

2 — O órgão de fiscalização, com as competências determinadas
por lei, integrará sempre um revisor oficial de contas ou uma socie-
dade de revisores oficiais de contas, e, no caso da escolha recair sobre
um conselho fiscal, este será composto por três membros efectivos e
um suplente.

SECÇÃO V

Disposições comuns

ARTIGO 26.º

1 — Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos de três em três
anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes, contando-
-se como completo o ano em que ocorra a sua eleição.

2 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração e do conselho fiscal poderão ser ou não accionistas da
sociedade.

3 — Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os novos membros eleitos tomem posse dos respectivos cargos,
sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia, impedimen-
to, temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

4 — Os membros da comissão executiva serão designados por um
período três anos, sendo permitida nova designação, uma ou mais
vezes, contando-se como completo o ano em que ocorra a sua desig-
nação.
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CAPÍTULO IV

Disposições gerais

27.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

1 — Os resultados do exercício, apurados em conformidade com a
lei, terão a seguinte aplicação:

Cobertura dos prejuízos dos exercícios anteriores;
Reconstituição das reservas legais e de outras reservas determina-

das por lei;
Constituição ou reforço de outra reservas constituídas pela assem-

bleia geral;
Dividendos a distribuir pelos accionistas;
Gratificação a atribuir aos administradores e trabalhadores, à título

de participação nos lucros, segundos critérios a definir pela assem-
bleia geral;

Quaisquer outros fins ou finalidades que venham a ser deliberados
pela assembleia geral.

2 — Podem ser feitos adiantamentos sobre os lucros aos accionis-
tas no decurso do exercício e sobre proposta do conselho de adminis-
tração e parecer favorável do conselho fiscal, dentro dos limites per-
mitidos por lei.

ARTIGO 29.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos termos legais.
2 — A assembleia geral determinará a forma de liquidação e no-

meará a comissão liquidatária, que poderá ser constituída pelos ad-
ministradores em exercício.

ARTIGO 30.º

1 — Das reuniões dos órgãos sociais e da comissão executiva serão
lavradas actas devidamente assinadas por todos os membros presen-
tes, das quais constarão as deliberações tomadas e as declarações de
votos discordantes.

2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior as actas da
assembleia geral que serão redigidas e assinadas por quem nelas tenha
servido como presidente e secretário.

ARTIGO 31.º

Por deliberação da assembleia geral, os membros dos órgãos sociais
poderão ser dispensados de prestar caução pelo exercício dos seus
cargos.

ARTIGO 32.º

1 — O conselho de administração, e apenas para esse efeito, pela
assinatura de qualquer administrador, pode, desde já proceder ao le-
vantamento do saldo da conta de depósito do capital social já reali-
zado.

2 — O conselho de administração ou administrador delegado, nos
termos em que obrigam a sociedade, podem afectar total ou parci-
almente o valor correspondente ao capital social à satisfação, ime-
diatamente após o acto de constituição, das despesas necessárias à
prossecução dos negócios inerentes ao objecto social, e nomeada-
mente:

a) Ao pagamento da renda ou preço de aquisição da sede, estabele-
cimento ou delegações;

b) Ao pagamento de salários e outras remunerações;
c) Ao pagamento dos encargos de constituição, publicações e re-

gistos da sociedade;
d) Ao pagamento da aquisição e utilização de material e equipa-

mentos.
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o tri-

énio 2005/2007 por deliberarão de 25 de Julho de 2005.
Conselho de administração: presidente — José Pedro Lindmark

David Ferreira, residente na Praceta da Portela da Areia, 7, Cascais;
vogais: Joaquim Henriques Ribeiro de Almeida, Alameda das Linhas
de Torres, 236, 10.º, direito, Lisboa; Duarte Nuno Rodrigues Cardo-
so, residente na Avenida da Brasília, 36, 2.º, direito, Oeiras; fiscal
único: Botelho Roseiro & Associados SROC, Beloura Office Park,
edifício 4, escritório 1.6, Sintra; suplente; Benjamim Botelho Rosei-
ro, ROC, com o mesmo domicílio.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2007846187

ELECTROMONSANTO — COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6505/970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503824828;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 06 e 07/050518.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rui Magalhães dos Santos, por ter

renunciado em 1 de Julho de 2005.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 1 do artigo 6.º

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à sorna de duas quotas do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Fernando Jorge Henriques Nunes Berbigão e Joaquim Manuel dos
Santos Martins Dias.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral fica a
cargo dos sócios Fernando Jorge Henriques Nunes Berbigão e Joaquim
Manuel dos Santos Martins Dias.

2 — (Mantém-se.)

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010566793

BARREIROS, FONSECA & TRIGUEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 177/600811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500041962; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 42, 44 e 45/040308.

Certifico que foi registado a cessação das funções de Álvaro Peres
Marinho, Joaquim José Coelho Ferreira Gregório e Casimiro da Costa
Leal, por renúncia em 8 de Maio de 2003.

Alteração parcial do contrato.
Artigos modificados: 2.º e 5.º
Termos da alteração.

2.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde a soma de duas quotas iguais, do valor domi-
nado de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios José dos Santos e Maria do Céu dos Santos.

5.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem corno a sua
representação em juízo ou fora dele activa e passivamente, dispensa-
da de caução e com ou sem remuneração, consoante for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo do sócio José dos Santos que fica,
desde já, nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2004176180

DROGARIA E PERFUMARIA FLOR BELA
DA PICHELEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 151/600808; identificação de pessoa colectiva
n.º 500342822; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
13/040913.

Certifico que foi registado a alteração do contrato para sociedade
comercial por quotas unipessoal.

1.º

A sociedade tem a firma Drogaria e Perfumaria Flor Bela da Pi-
cheleira, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua Cidade de Cabin-
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da, 12-B, na freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lis-
boa, e tem por objecto o comércio a retalho de artigos de papelaria,
livraria, tabacaria, jornais e revistas, drogaria e perfumaria.

2.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado, pela
sócia única, Isaura dos Santos Ferreira Nico Neto.

3.º

 A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com objec-
to diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico.

4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo da sócia única, já nomeada gerente, podendo
esta nomear procuradores para a prática de determinados tipos de actos,
sempre que o tiver por conveniente.

2 — A sociedade fica obrigada em todo os seus actos pela inter-
venção da gerente.

3 — Fica a sócia única autorizada a negociar com a própria socie-
dade em todos os actos e contratos estritamente necessários à pros-
secução do objecto social.

5.º

Devem ser consignadas em acta as decisões da sócia única, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541715

ELEGANTE DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 983/600719; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535019; inscrições n.os 4 e 7; números e data das apresen-
tações: 06 e of. 08/20030312.

Certifico que foi registado o reforço de capital e alteração do con-
trato quanto ao artigo 4.º

Reforço: 2 300 000$, realizado por incorporação de reservas.

4.º

O capital social é de dois milhões e quinhentos mil escudos, acha-
-se integralmente realizado nos diversos valores do activo constantes
da escrita e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as se-
guintes:

António Fontan Lopes, novecentos e trinta e sete mil e quinhen-
tos escudos;

Artur Simões de Carvalho, novecentos e trinta e sete mil e qui-
nhentos escudos:

Fernando Branco Martins, seiscentos e vinte e cinco mil escudos.

Redenominação do capital.
Capital: 12 469,95 euros.
Sócios e quotas:
1 — Odete de Jesus Esteves Fontan e João Paulo Esteves Fontan —

4676,23 euros (sem determinação de parte ou direito.
2 — Maria da Adoration Fontan Lopes; Carlos Alberto Fontan

Simões de Carvalho e Maria Virgínia Fontan Simões de Carvalho —
4676,23 euros (sem determinação de parte ou direito).

3 — Fernando Branco Martins — 3117,49 euros.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541707

EFALIS — ASCENSORES E ELECTROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 064/851217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501338799; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 16 e 17/041015.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário da sociedade por deliberação de 12 de Ju-

lho de 2004 de Manuel José Correia Moniz, residente na Avenida de
Fontes Pereira de Melo, 15, 7.º, Lisboa.

Suplente — Diogo Manuel Achando Moniz, Avenida de Fontes
Pereira de Melo, 15, 7.º, Lisboa.

Deslocação de sede para a Avenida do Infante Santo, 57, rés-do-
-chão, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2007517558

EFALIS — ASCENSORES E ELECTROTÉCNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 0648/851217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501338799; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 8, 10 e 11/040729.

Certifico que foi registada a cessação das funções dos gerentes José
Maria Cabaço Carona, José Elias Pires Caeiro e Luís Manuel Guerrei-
ro Simões, por renúncia em 28 de Junho de 2004, alterado o contra-
to, quanto aos artigos 2.º, 3.º, 5.º e eliminado o § único do artigo 4.º,
aditados os artigos 7.º e 8.º e renumera os artigos seguintes 7.º e 8.º
que passam a ser o 9.º e 10.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de EFALIS — Ascensores e
Electrotecnia, L.da, vai ter a sua sede na Avenida do Infante Santo,
59, rés-do-chão, direito, em Lisboa e durará por tempo indetermina-
do, contando-se o seu início desde a data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

O tem por objecto social a comercialização, instalação, manuten-
ção, montagem, reparação e modernização de elevadores, escadas e
tapetes rolantes, bem como todo o tipo de portas para edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração é de, cinquenta e um mil euros,
e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor nominal de
dezassete mil euros, uma no valor nominal de dezassete mil euros,
uma no valor nominal de quinze mil e quatro euros e oitenta e um
cêntimos; e uma no valor nominal de mil novecentos e noventa e
cinco euros e dezanove cêntimos, pertencente à sócia Kone Elevado-
res, S. A.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será constituído por um ou mais ge-
rentes, sócios ou não, eleitos por dois anos.

2 — À gerência compete exercer a gestão normal da sociedade em
ordem à realização do objecto social.

3 — A gerência pode nomear ou destituir directores, constituir
mandatários da sociedade.

4 — Qualquer gerente pode fazer-se representar por outro gerente
nas reuniões do conselho de gerência.

5 — É desde já nomeado como único gerente, Jorge Camilo Vicen-
te, casado, natural de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, residente na
Rua dos Malhões, Edifício D. Pedro I, Quinta da Fonte, Paço de Arcos,
Oeiras.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio pelo seu
valor nominal, no caso do § 2.º do artigo 5.º ou quando por si ou por
interposta pessoa o sócio pratique actos de concorrência no mesmo
ramo de actividade, sendo, todavia, necessária sentença judicial que
confirme tal infracção.

§ único. A amortização considera-se eficaz através de depósito à
ordem do sócio a que a amortização disser respeito.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se nos seguintes termos:
a) No tocante a actos cuja prática tenha sido especialmente dele-

gada, pela assinatura do respectivo mandatário ou gerente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 243 — 21 de Dezembro de 2005 27 164-(91)

b) Pela assinatura de um gerente, no caso de haver somente um
gerente.

c) Pela assinatura conjunta de dois gerentes, no caso de haver dois
ou mais gerentes nomeados.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedade com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
associar-se com outras para forma agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerias, salvo os casos em que a lei exija outras for-
malidades ou prazo, serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias.

ARTIGO 10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de quinhentos mil euros.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2007504170

BRADIL — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 008/770117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500600910; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
13/050510.

Certifico que foi registado o seguinte projecto de fusão:
Modalidade: Transferência global do património.
Sociedade incorporante: Golinho, Garcia & Assis, L.da, Rua dos

Fanqueiros, 197, Lisboa.
Sociedade incorporada: a própria sociedade.
Aumento de capital de 25 000 euros, na sociedade incorporante,

passando a ser de 50 000 euros.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010518578

EUROTAMISA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 937/041125; identificação de pessoa colectiva
n.º 507165438; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20041125.

Certifico que entre os sócios António João Barata da Silva Barão
e Ana Paula Alves da Costa Lapa foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUROTAMISA — Sociedade Imo-
biliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Bento, 340, 1.º, freguesia
das Mercês, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de propri-
edades, construção civil e urbanizações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de três mil euros
pertencente ao sócio António João Barata da Silva Barão e uma de
dois mil euros pertencente à sócia Ana Paula Alves da Costa Lapa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe ao sócio António João Barata da
Silva Barão, e obriga-se com a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, a estranhos à sociedade, gozam de direito de
preferência na aquisição a sociedade em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008411958

ARMAZÉNS DO CHILE — QUINQUILHARIA
E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 431/600917; identificação de pessoa colectiva n.º 500029806;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 07/20030915.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital e
alteração do contrato quanto ao artigo 4.º

Reforço: 120,21 euros, realizado em dinheiro pelas sócias abaixo
mencionadas na proporção das suas quotas.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinquenta mil euros, e cor-
responde à soma de duas quotas: uma quota do calor nominal de qua-
renta e cinco mil euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Ribeiro
Teixeira Lopes Martins (Bem Próprio), e outra do valor nominal de
cinco mil euros, pertencente à sócia Amélia Inácia Ribeiro do Monte
Lopes.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541723

AGOSTINHO & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 238/600820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457875; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrições
n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 33, 34 e 35/041227.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração do con-
trato quanto à alínea c).

Reforço: € 3004,81, realizado em dinheiro, pelos sócios na pro-
porção das suas quotas.

e) O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencente aos
sócios Agostinho João Brejo, Joel Bouza da Fonseca, Sara Vidal Brejo
da Fonseca e Gonçalo Vidal Brejo da Fonseca (na proporção de me-
tade para o primeiro e metade em comum para os restantes) e outra
do valor nominal de duzentos e cinquenta euros na titularidade do
sócio Ramon Luís Ganbino Vidal Santamaria.

Cessação de funções do gerente Agostinho João Brejo, por ter sido
destituído em 14 de Novembro de 2004.

Nomeação de gerente por deliberação de 14 de Novembro de 2004,
Sara Vidal Brejo da Fonseca.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009323904

ABREU & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 604/601010; identificação de pessoa colectiva n.º 500532028;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 09/040212.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
aos artigos 3.º e 6.º e a adição de 3 números ao artigo 1.º

Capital: 24 939,90 euros.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abreu & Santos, L.da, e tem a sua sede
na Calçada das Necessidades, 18-B, freguesia dos Prazeres, concelho
de Lisboa.
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1 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe;

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

3 — A sociedade poderá adquirir livremente participações em socie-
dades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos comple-
mentares de empresas, constituir associações em participações e con-
sórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove
euros e noventa cêntimos, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrituração social e acha-se dividido
em duas quotas: uma do valor nominal de dois mil quatrocentos e
noventa e três euros e noventa e nove cêntimos da sócia Maria Fer-
nanda Oliveira Bica e uma do valor nominal de vinte e dois mil qua-
trocentos e quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos do sócio
Joaquim de Almeida Coelho.

ARTIGO 6.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares mediante deli-
beração tomada por unanimidade pelos sócios, até ao montante du-
zentos mil euros.

2 — Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2005731986

EFALIS — ASCENSORES E ELECTROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 064/851217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501338799; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 31/050524.

Certifico que foi aprovado o projecto de fusão em 19 de Maio de
2005.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009437233

AUGUSTO SÁ DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4363; identificação de pessoa colectiva n.º 500033641; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582101

BEAUTIFUL — NAILS DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 235; identificação de pessoa colectiva n.º 506186342; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007486156

AUGUSTO ALEGRE ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 731; identificação de pessoa colectiva n.º 505959631; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2006746030

ALFREDO DA CONCEIÇÃO GARRIDO
DESPACHANTE OFICIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 161; identificação de pessoa colectiva n.º 505509504; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525566

ALTADIS — CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 162; identificação de pessoa colectiva n.º 505258579; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010512219

ETHICONSULTING — CONSULTORES DE GESTÃO
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 929; identificação de pessoa colectiva n.º 506181731; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011079691

AVALFORMA — FORMAÇÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7101; identificação de pessoa colectiva n.º 504016962; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003965351

AGRO-SANUS — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM AGRICULTURA BIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8065; identificação de pessoa colectiva n.º 504537970; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2005533157
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AUTO TÁXIS MENDES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 315; identificação de pessoa colectiva n.º 500891990; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009752406

ALEXANDRA & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5376; identificação de pessoa colectiva n.º 503455210; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010770811

DUQREST — RESTAURAÇÃO E CATERING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 196; identificação de pessoa colectiva n.º 506268586; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525396

ANSELMAN — CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6638; identificação de pessoa colectiva n.º 503870234; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010512022

A. T. P. — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 608; identificação de pessoa colectiva n.º 506417778; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010513991

EUROENGINEERING — SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 959; data da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003198920

EUROGARFO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8814; identificação de pessoa colectiva n.º 504856170; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009906268

AFONSO & PEDRO — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2772; identificação de pessoa colectiva n.º 502682655; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009426304

ASTERISCO IMAGENS, DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 247; identificação de pessoa colectiva n.º 506295338; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011168511

BANDEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7310; identificação de pessoa colectiva n.º 504088076; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011180651

EFALIS — ASCENSORES E ELECTROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 064/851217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501338799; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
12/050408.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência glo-

bal de património das sociedade incorporadas, EFALIS — Ascensores
e Electrotecnia, L.da, e ELECTROELEVADORES — Sociedade de
Electricidade e Elevadores, L.da, Rua Real, 600, freguesia de Moreira,
Maia para a sociedade incorporante Kone Portugal — Elevadores, L.da,
Avenida do Infante Santo, 57, rés-do-chão, direito, freguesia da Lapa,
Lisboa.
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Alterações projectadas na sociedade incorporante.
Artigo 5.º
Capital: 66 000 euros.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009437152

ALPHA DESIGN PUBLICIDADE E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 786; identificação de pessoa colectiva n.º 504146408; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007471299

ALUBEL SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 203; identificação de pessoa colectiva n.º 505534002; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007548844

A KOH-I-NOOR COMÉRCIO DE ARTIGOS 
DE OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 441; identificação de pessoa colectiva n.º 506363716; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2004634707

ÁREA RESERVADA — SOLUÇÕES COM SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 013; identificação de pessoa colectiva n.º 506706591; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2004634669

A COMERCEARIA — EMPRESA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 374; identificação de pessoa colectiva n.º 506882284; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008437566

EMPRESA TRANSPORTADORA DO PAÇO RÁPIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 129; identificação de pessoa colectiva n.º 500959897; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003582380

ANTÓNIO FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 288; identificação de pessoa colectiva n.º 501165398; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003921320

AGUIAR & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 246; identificação de pessoa colectiva n.º 500012148; data
da inscrição: 290605.

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

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2002497168

ANGELO GUSSON — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 266; identificação de pessoa colectiva n.º 505620740; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007533707

ARTE-AUTO REPARADORA DE TÉCNICA ESPECIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 044; identificação de pessoa colectiva n.º 500550042; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas nos anos de 2002, 2003 e 2004

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010520181

ANTUNES RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 509; identificação de pessoa colectiva n.º 500536686; data
da inscrição: 290605.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2004816910

ESFERA — PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4498; identificação de pessoa colectiva n.º 500099316; data da
inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008204189

ARMAZÉNS VAL DO RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 455; identificação de pessoa colectiva n.º 500030278; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009917715

ARMINDO & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 208; identificação de pessoa colectiva n.º 500512434; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010493150

ESPINGARDARIA TORCAZ — ARTIGOS DE CAÇA,
PESCA E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 968; identificação de pessoa colectiva n.º 501416021; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525540

ARBILENA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6894; identificação de pessoa colectiva n.º 500502560; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525388

ANTÓNIO RODRIGUES & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 436; identificação de pessoa colectiva n.º 501686940; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008440176

ESCOLA DE CONDUÇÃO NEUROPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 034; identificação de pessoa colectiva n.º 500926484; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009881087

ACTIVIDADES HOTELEIRAS O MAGRIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 517; identificação de pessoa colectiva n.º 500007993; data
da inscrição: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010513959

A INVENCÍVEL DOS ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 036/610529; identificação de pessoa colectiva
n.º 500809674; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1: número e data
da apresentação: 35/050125.

Certifico que foi registado a cessação de funções dos gerentes José
Monteiro Valente e Aurélia de Sousa da Silva Monteiro Valente, por
renúncia em 11 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009315189

ELECTROREPARADORA MADRID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 868/601116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500957975; inscrição n.º 08; número e data da apresentação:
32/20020709.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, quanto
aos artigos 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo social, é de cinco mil euros, correspondendo à soma
de duas quotas: uma de mil e quinhentos euros pertencente à sócia
Ludovina Marques Lourenço Teixeira e outra de dois mil e quinhen-
tos euros pertencente ao sócio Jorge Filipe Parreira Teixeira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Jorge Filipe
Parreira Teixeira, que desde já fica nomeado gerente.
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Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura do gerente Jorge
Filipe Parreira Teixeira.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541740

ERNESTO BRANDÃO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 772/601103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500489530; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 05 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 49 e 50/040303.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente Maria Gertrudes de Brito Pinto

Brandão, por renúncia em 19 de Janeiro de 2004.
Designação de gerente em 19 de Janeiro de 2004: Maximiano Ro-

que Pinto Brandão.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541790

ALEXANDRE DA COSTA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 119/610609; identificação de pessoa colectiva
n.º 500510393; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
36/20030218.

Certifico que foi registado a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º e 5.º e designação de gerente

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, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Rodrigo Fernandes de Abreu e Manuel José Fer-
nandes de Abreu.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, compete a um ou mais gerentes, sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme ai vier a ser deliberado.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos ou
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — São gerentes da sociedade, ambos os sócios.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541847

ABEL ALVES TALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 089/610606; identificação de pessoa colectiva
n.º 500502617; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
17/041299.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, quanto
ao artigo 5.º e designação de gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade pertence aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência é remunerada ou não se tal for deliberado pelos
sócios.

3 — Ficam designados gerentes os sócios Manuel Carlos Nunes
Mendes e Ana Paula Duarte Figueiredo Mendes, desde já nomeados
gerentes.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de qualquer um dos
gerentes.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2000693539

ARMINDO DOMINGUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 062/610602; identificação de pessoa colectiva
n.º 500550212; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
28/20030219.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 4.º e 7.º.

Capital: 400 000$.
ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo é de quatrocentos mil escudos e corresponde à
soma de duas quotas iguais de duzentos mil escudos, pertencentes uma
a cada uma dos sócios José Monteiro de Amorim e Maria de Fátima
Rodrigues Barbosa.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral pertence a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda.Ajudante, Maria Irene Palma.
2001019467

ELECTRO MECÂNICA CENTRAL DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 352/610711; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535027; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 05/
041203.

Certifico que foi registado a redenominação do capital e alteração
do contrato quanto a artigo 3.º

Capital: € 19 951,92.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 19 951,92, pertencendo as quotas de € 6614,06 € 109,74 perten-
centes a Arlete da Costa Lopes Gil Guedes e a Paulo Bruno da Costa
Lopes Gil Guedes, sem determinação de parte ou direito, António
Augusto Pinto Gomes uma quota de valor nominal de € 6614,06; José
Daniel D’ Assunção Vale uma quota de valor nominal de € 6614,06.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008460843

LISBOA — 2.A SECÇÃO

ID — IDEIAS E IDOSOS — LAR DE IDOSOS, EXPLORAÇÃO,
GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9892/000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504687662;
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.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011389275

IOMB — IMOBLIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9601/991103; identificação de pessoa colectiva n.º 504588478;
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.
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Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007861100

HOUSE STYLE — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 226/030325; identificação de pessoa colectiva
n.º 506425819; 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.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011079705

HOLDOMNIS — GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 902/040109; identificação de pessoa colectiva
n.º 506747069; 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.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007543850

HSF ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 274/040519; identificação de pessoa colectiva
n.º 506981428; número e data da inscrição: 03/050629.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010339711

GTD CAR — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6634/961011; identificação de pessoa colectiva n.º 503734144;
número e data da inscrição: 10/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010578392

GA — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6353/960529; identificação de pessoa colectiva n.º 503661651;
número e data da inscrição: 13/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009892623

JURADO — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6257/960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503629839;
número e data da inscrição: 11/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010455592

HERDADE DOS PATOS — AGRO-PECUÁRIA E CAÇA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2316/910813; identificação de pessoa colectiva n.º 502607696;
número e data da inscrição: 15/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006342304

GAO, GEOTECNIA, AMBIENTE E OBRAS,
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1810/901231; identificação de pessoa colectiva n.º 502055790;
número e data da inscrição: 18/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011134773

HABITRES — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1760/901119; identificação de pessoa colectiva n.º 502447591;
número e data da inscrição: 14/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860252

LOJA NOVA DE CARNIDE — ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1091/891130; identificação de pessoa colectiva n.º 502253010;
número e data da inscrição: 11/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860244
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LIBERSIL — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 834/801125; identificação de pessoa colectiva n.º 501105107;
número e data da inscrição: 24/050630.

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

Mais certifico que o parecer do revisor se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010560515

FRANCISCO CARY & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6171/960304; identificação de pessoa colectiva n.º 503594571;
número e data da inscrição: 06/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007861097

HOUSE OF WORK — COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5513/960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503713805;
número e data da inscrição: 06/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011199514

LOPES & TEIXEIRA — SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2324/910823; identificação de pessoa colectiva n.º 502608641;
número e data da inscrição: 10/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007545799

IRMÃOS CASTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1125/891218; identificação de pessoa colectiva n.º 502258845;
número e data da inscrição: 10/050701.

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

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007472953

GESORCONTA — GABINETE DE ESTUDOS,
ORGANIZAÇÃO, CONTABILIDADE

E ASSUNTOS FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3415/921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502030356;
número e data da inscrição: 10/050701.

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

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010610024

J. C. N. — IP — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5723/950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503462802;
número e data da inscrição: 21/050701.

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.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010610016

INTERLIMPE — LIMPEZAS MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2361/910903; identificação de pessoa colectiva n.º 502611057;
número e data da inscrição: 11/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008470245

NOEGLOBO — COMÉRCIO INTERNACIONAL
E REPRESENTAÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5055/941020; identificação de pessoa colectiva n.º 503288640;
número e data da inscrição: 24/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007861070

NOREXPRESSO — ESTAFETAS, DISTRIBUIÇÕES
E ENVIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4303/931029; identificação de pessoa colectiva n.º 502836890;
número e data da inscrição: 15/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009911776

IRMÃOS ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3543/921127; identificação de pessoa colectiva n.º 502887702;
número e data da inscrição: 10/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007472961
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GALANTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3699/930204; identificação de pessoa colectiva n.º 502925841;
número e data da inscrição: 10/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007545780

HIDROELÉCTRICA DA PONTE DA BARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3730/930216; identificação de pessoa colectiva n.º 502936266;
número e data da inscrição: 11/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011190045

LUBRASOFT — SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3868/930412; identificação de pessoa colectiva n.º 502970880;
número e data da inscrição: 10/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011339510

GÉNESIS — MÉDICO-FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3477/921103; identificação de pessoa colectiva n.º 502868341;
número e data da inscrição: 11/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009901835

HT — DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3409/921012; identificação de pessoa colectiva n.º 502851082;
número e data da inscrição: 13/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011339472

FILIPE COSTA DESIGNER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2936/830211; identificação de pessoa colectiva n.º 501331514;
número e data da inscrição: 15/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010236327

GUIA — CONSULTORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2808/920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502686740;
número e data da inscrição: 08/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860260

LARAMA — TRANSPORTES E SERVIÇOS
LOGÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2508/910607; identificação de pessoa colectiva n.º 502572957;
número e data da inscrição: 20/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2005854735

JOSÉ CARUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2385/910121; identificação de pessoa colectiva n.º 502504641;
número e data da inscrição: 10/050630.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011339537

GDP DISTRIBUIÇÃO — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1804/910227; identificação de pessoa colectiva n.º 501999981;
número e data da inscrição: 38/050630.

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

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009413946

HRT — HOTELARIA RESTAURAÇÃO E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1138/891222; identificação de pessoa colectiva n.º 502261684;
número e data da inscrição: 15/20050630.

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.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860805
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HELVÉTICA — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6781/961220; identificação de pessoa colectiva n.º 503782688;
número e data da inscrição: 14/050630.

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.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860791

IDF — IMOBILIÁRIA, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9534/991007; identificação de pessoa colectiva n.º 503937347;
número e data da inscrição: 13/050629.

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.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009901495

HOMELIKE — SOCIEDADE DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 605/010907; identificação de pessoa colectiva
n.º 505684527; 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.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010479661

JARDIM PRIMAVERA — EMPREENDIEMNTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 912/010119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505103923; número e data da inscrição: 07/050629.

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.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004275863

JOSÉ ROCHA & MARAVILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5259/950118; identificação de pessoa colectiva n.º 502882255;
número e data da inscrição: 05/050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009246993

HUA SHI — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 113/000502; identificação de pessoa colectiva
n.º 504897551; número e data da inscrição: 07/050629.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008476456

LISBOA — 3.A SECÇÃO

RENTELECOM — COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 113; identificação de pessoa colectiva n.º 505654598; nú-
mero e data da entrada: 12 995/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009895240

OMIP — OPERADOR DO MERCADO IBÉRICO
DE ENERGIA (PÓLO PORTUGUÊS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 886; identificação de pessoa colectiva n.º 506533786; nú-
mero e data da entrada: 12 994/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009895231

OMNISERVIÇOS — REPRESENTAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 685; identificação de pessoa colectiva n.º 502853417; nú-
mero e data da entrada: 12 982/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2004692910

VISÃO E CONTEXTOS — EDIÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 099; identificação de pessoa colectiva n.º 506398374; nú-
mero e data da entrada: 12 980/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2004683570

RIBEIRO, RODRIGUES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 146; identificação de pessoa colectiva n.º 500232342; nú-
mero e data da entrada: 12 971/050801.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009876210

SEPOLCAR — ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 551; identificação de pessoa colectiva n.º 501813136; nú-
mero e data da entrada: 12 970/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009876237

SUMA — SERVIÇOS URBANOS E MEIO
AMBIENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07305/970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503210560;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 29 e inscrição n.º 28.

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

Apresentação n.º 25/050617.
Designação do administrador José Daniel Fernandez Moreno, Calle

Albansanz, 16, 1.º, Madrid, Espanha, em 16 de Março de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso de (2003-2005).
Averbamento n.º 02, apresentação n.º 23/050801.
Cessação das funções de Pablo Abril Martorell Hernandez, por re-

núncia com efeitos a partir de 8 de Novembro de 2004.
Apresentação n.º 24/050801.
Designação do administrador José Ignacio Barrenechea Guevara,

Albasanz, 16, Madrid, em 8 de Novembro de 2004, por cooptação
Averbamento n.º 01, apresentação n.º 25/050801.
Cessação das funções de José Ignacio Barrenechea Guevara, em 16

de Março de 2005, por destituição.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010620178

SOCER-ERMESINDE — DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07087/961030; identificação de pessoa colectiva n.º 503765112;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 07 e inscrição n.º 08.

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

Apresentação n.º 36/050525.
Designação dos membros do conselho de administração em 30 de

Abril de 2005.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Presidente — Marcos Tavares de Almeida Lagoa, Rua de Sousa

Lopes, 10, 4.º, esquerdo, Lisboa; vice-presidente — José Filipe Valé-
rio Gomes Pereira, Rua do Tenente Coronel Ribeiro dos Reis, 4, 10.º,
Lisboa; secretária — Mariana Pinto da Rocha Jorge Ferreira, Rua do
General Pimenta de Castro, 11, 7.º, direito, Lisboa.

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 24/050720.
Cessação das funções de António Manuel Henriques Jorge Ferreira,

Vítor Henriques Lagoa e Carlos Alberto Henriques Gomes Pereira, por
renúncia em 26 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009408225

SOCER-GAIA — DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07086/961030; identificação de pessoa colectiva n.º 503765074;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8.

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

Apresentação n.º 34/050525.
Designação dos membros do conselho de administração em 30 de

Abril de 2005.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Presidente — Marcos Tavares de Almeida Lagoa, Rua de Sousa

Lopes, 10, 4.º, esquerdo, Lisboa; vice-presidente — José Filipe Valé-
rio Gomes Pereira, Rua do Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis, 4, 10.º,
Lisboa; secretário — Mariana Pinto da Rocha Jorge Ferreira, Rua do
General Pimenta de Castro, 11, 7.º, direito, Lisboa.

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 26/050720.
Cessação das funções de António Manuel Henriques Jorge Ferreira,

Vítor Henriques Lagoa e Carlos Alberto Henriques Gomes Pereira, por
renúncia em 26 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009408217

SALADAS E NÃO SÓ — VINHOS E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 779; identificação de pessoa colectiva n.º 501382968; nú-
mero e data da entrada: 13 077/050802.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009993080

ROBYSUS — MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 544/050805; identificação de pessoa colectiva n.º 507284704;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 18/050805.

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

1.º

1 — A sociedade adopta a firma ROBYSUS — Materiais para Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praça de Francisco
Sá Carneiro, 8, 7.º, anexo, em Lisboa, freguesia de São João de Deus.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio de materiais para construção civil, artigos para o lar.

3.º

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

4.º

A sociedade poderá celebrar contratos de suprimento com o sócio,
nos termos e condições que vierem a ser aprovados e ao mesmo
poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de cinquenta mil euros.

5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será exer-
cida por um ou mais gerentes, ficando desde já designado gerente o
sócio único.
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2 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, em juízo
e fora dele, pela assinatura de um gerente ou de um ou mais procura-
dores nos termos dos respectivos mandatos.

6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer ne-
gócios jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009921097

WHATEVER CONSULTING GROUP
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 543/050805; identificação de pessoa colectiva
n.º 507409264; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
07/050805.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WHATEVER CONSULTING
GROUP — Consultores, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Caetano
à Lapa, 6, bloco C, 2.º, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

2 — A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e gestão de projectos e
prestação de serviços conexos com tais actividades. Gestão e compra
de imóveis para revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro e nos demais bens que cons-
tituem o activo da sociedade é de sete mil euros e corresponde à soma
de sete quotas com o valor nominal de mil euros cada, pertencentes,
uma ao sócio Carlos Alberto Correia dos Santos Alves, outra ao sócio
José Manuel David Moreira de Andrade, outra ao sócio José Rui Pe-
reira Soares, outra ao sócio Luís Manuel de Andrade Pires, outra ao
sócio João Nuno Bernardes da Costa Moreira, outra ao sócio Vítor
António Gomes da Silva Lé e a outra à sócia Ana Paula Valente
Pereira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares, no montante de dez vezes o valor do capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá exigir aos sócios os suprimentos de que
carecer para o seu desenvolvimento.

2 — O montante dos suprimentos, que não poderá exceder dez vezes
o capital social, os juros que os mesmos vencerão, o prazo para o seu
reembolso e as demais condições desses suprimentos serão fixados em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios,
dependendo a cessão a estranhos do prévio consentimento da socie-
dade, a quem fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — É permitida a amortização de quotas quando haja acordo en-
tre a sociedade e os proprietários da quota.

2 — Mesmo sem acordo do seu proprietário a amortização será
obrigatória:

a) Se a quota tiver sido adquirida com violação do regime fixado
no artigo 6.º;

b) Quando a quota houver sido objecto de arrolamento, penhora
ou arresto, ou quando por qualquer motivo deva proceder-se à sua
arrematação ou adjudicação judicial, ou seja, de qualquer forma envol-
vida em processo judicial e o sócio não obtiver, por meio de caução,

o levantamento daquelas providências dentro dos 30 dias seguintes ao
seu decretamento;

c) Em caso de falecimento do sócio titular;
d) Caso qualquer sócio não entregue à sociedade, no prazo que para

tal lhe for fixado pela assembleia geral, as prestações suplementares
de capital ou os suprimentos que a sociedade lhe exigir nos termos do
disposto nos artigos 6.º e 7.º destes estatutos;

e) Quando qualquer sócio desenvolva por si ou por interposta pes-
soa qualquer actividade concorrente com a exercida pela sociedade
sem que para tal tenha obtido o consentimento escrito desta;

f) Em caso de interdição, falência ou insolvência do sócio titular.
3 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure como

tal no balanço ou que seja reduzido o capital, ou que sejam criadas
uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou alguns
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 — A amortização considera-se feita mediante o depósito à or-
dem da autoridade judicial que tiver proferido a decisão ou ordenado
a diligência, ou mediante comunicação ao titular da quota amortiza-
da, de que o valor da amortização fica à sua disposição nos cofres da
sociedade.

2 — O valor da quota em caso de amortização nos termos previs-
tos no n.º 2 do artigo 5.º é o que resultar do último balanço aprovado
à data da decisão de amortização.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, será exercida por todos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 10.º

A sociedade será dissolvida nos termos e casos previstos na lei,
cabendo à assembleia geral eleger os liquidatários e determinar o modo
de efectuar a liquidação.

ARTIGO 11.º

Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que for deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009921062

RESTAURA ESPANHA — COMPRA E VENDA
IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 526/050802; identificação de pessoa colectiva
n.º 507353420; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
06/050802.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comercial por
quotas e adopta a denominação de Restaura Espanha — Compra e
Venda de Imóveis, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade durará por tempo indeterminado e tem sede so-
cial na Avenida da Liberdade, 249, 1.º, freguesia de Coração de Jesus,
concelho de Lisboa.

2 — A gerência pode criar e manter, em qualquer ponto do territó-
rio nacional, ou fora dele, sucursais, agências, delegações ou qualquer
outra forma de representação da sociedade, bem como deslocar a sede
social, dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra e venda, arrendamen-
to e exploração de terrenos rústicos e urbanos, a exploração de con-
cessões administrativas, a exploração de negócios agropecuários, a
urbanização de terrenos em geral, a construção de imóveis e a explo-
ração dos mesmos em qualquer regime, a exploração da indústria
hoteleira e qualquer actividade directamente relacionada com as ante-
riores.

2 — As actividades integrantes do objecto social poderão ser de-
senvolvidas pela Sociedade, total ou parcialmente, de modo indirec-
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to, mediante a titularidade de acções ou outras participações em socie-
dades com objecto idêntico ou análogo.

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade é de 5000 euros e encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de
duas quotas: uma no valor de quatro mil e novecentos euros perten-
cente à sócia Restaura, S. L., e outra de cem euros, pertencente ao
sócio Josep Xavier Solapo Madriaga.

§ único. Por deliberação dos sócios, tomada por unanimidade, po-
derão ser exigíveis prestações suplementares de capital até ao dobro
do capital, em cada momento e na proporção das respectivas quotas,
tudo nos termos da lei, podendo ainda qualquer dos sócios fazer supri-
mentos à sociedade, segundo o regime que for fixado em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

1 — É inteiramente livre a cessão de quotas, no todo ou em parte,
entre os sócios ou a favor de pessoas colectivas que se encontrem na
situação de agrupadas da sócia Restaura, S. L.

2 — Nos demais casos, a cessão fica sempre dependente do con-
sentimento da sociedade, à qual são ainda reservados os direitos de
opção ou de amortização e, se a sociedade consentir na cessão e não
preferir ou amortizar a quota alienada, pertencerá o direito de prefe-
rência aos outros sócios, e, se mais do que um a desejar será a quota
dividida pelos que a pretenderem, na proporção das que já possuírem
e for legalmente possível.

§ 1.º O sócio que desejar ceder a sua quota nas condições do n.º 2
deste artigo 5.º deverá comunicar a sua pretensão à gerência, que
convocará imediatamente a assembleia geral, a fim de se deliberar se a
sociedade autoriza a cessão, se prefere ou amortiza a quota alienada.

§ 2.º Se a sociedade autorizar a cessão e não exercer o direito de
preferência ou de amortização, poderão os sócios optar, fazendo para
esse efeito a respectiva declaração na própria assembleia geral.

§ 3.º A amortização ou opção, qualquer que seja o optante, efectu-
ar-se-á pelo valor que a quota resultar de um balanço feito expressa-
mente para esse fim.

§ 4.º A quantia que assim se mostrar devida será paga ou deposita-
da, como no caso couber, em quatro prestações trimestrais, iguais e
sucessivas, sem juro, vencendo-se a primeira a 30 dias após realiza-
ção da referida assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá ainda, mediante deliberação da assembleia
geral, amortizar as quotas no seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer

sócio;
c) Se qualquer quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, por

qualquer forma, apreendida em processo judicial ou administrativo.
2 — O preço da amortização será, em qualquer dos casos, o valor

nominal da quota amortizanda, salvo se outro inferior resultar do
último balanço aprovado.

3 — O pagamento do preço da amortização será feito na sede so-
cial em cinco prestações anuais, sem juro, que, por acordo, poderão
ser divididas em duodécimos, vencendo-se a primeira 30 dias após a
realização da assembleia geral que tomou a deliberação.

4 — Ao preço da amortização deverá acrescer nos mesmos prazos
e condições de pagamento, a importância dos créditos e suprimentos
que o sócio tenha a haver da sociedade, assim como deverão abater-
-se as importâncias que o sócio porventura lhe dever, sem prejuízo
das convenções especiais aplicáveis ao caso.

5 — O disposto na alínea c) do n.º 1 deste artigo não prejudica o
exercício de direitos de preferência concedidos aos sócios ou à pró-
pria sociedade em caso de venda ou adjudicação judicial.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral dos sócios, excepto quando a lei o não permita,
será convocada por simples carta registada, expedida, pelo menos,
15 dias antes daquele em que a reunião deva ter lugar.

ARTIGO 8.º

A administração da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa ou passivamente, é exercida pelo gerente ou
gerentes, sócios ou não, os quais são designados e destituídos pela
assembleia geral, a qual decidirá da existência ou não de remuneração
e, em caso afirmativo, do respectivo montante, ficando desde já de-
signado como gerente o sócio Josep Xavier Solano Madriaga, casado,
com domicílio na sede da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade ficará obrigada nas condições seguintes:
a) No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente delega-

da, quer em competente procuração quer em acta, pela assinatura do
respectivo mandatário;

b) No que respeita aos demais actos de administração ou de gerên-
cia, pela assinatura do gerente único, quando haja, ou ainda pelas as-
sinaturas de dois gerentes ou pela assinatura de um gerente e manda-
tário ou pela assinatura de dois mandatários, nos termos e limites do
respectivo mandato;

c) Os actos de mero expediente, ou seja, os actos que se destinam
a dar despacho ao movimento normal dos negócios da sociedade,
poderão ser praticados por qualquer dos gerentes ou por qualquer
mandatário da sociedade, nos termos do respectivo mandato.

2 — Fica expressamente vedado a qualquer dos gerentes ou manda-
tários obrigar a sociedade em quaisquer negócios ou contratos estra-
nhos ao seu fim social, designadamente abonações, fianças e actos
semelhantes, a menos que, para tal, estejam expressamente mandata-
dos.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá, ainda, adquirir participações em sociedades com
objecto social igual ou diferente do descrito no presente artigo e em
sociedades reguladas por leis especiais, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, constituir agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interes-
se económico, novas sociedades comerciais, consórcios e associações
em participação, mediante simples deliberação da gerência.

ARTIGO 11.º

No fim de cada ano a gerência fará proceder a inventário e orga-
nizará o balanço e a conta de ganhos e perdas e submeterá um e ou-
tro, juntamente com a sua proposta sobre a aplicação dos resultados,
à deliberação da assembleia geral ordinária da sociedade.

ARTIGO 12.º

É da exclusiva competência da assembleia geral extraordinária que
for convocada para se ocupada dissolução e liquidação da sociedade
nomear o liquidatários e estabelecer o procedimento a tomar nos
termos da legislação em vigor.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006538217

VASCO PESSOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 193/480713; identificação de pessoa colectiva
n.º 500295778; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 19; número e
data da apresentação: 06/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Vasco Manuel Henriques Sarai-
va, por renúncia em 8 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2003139451

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DE PALMA, S. A.
(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 148/431115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500253102; inscrição n.º 26; número e data da apresentação:
09/050712.

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

Dissolução e designação de liquidatários, em 7 de Julho de 2005.
Prazo para a liquidação: 30 meses a contar de 7 de Julho de 2005.
Liquidatários: José Luís Assis Posser de Andrade; João Gabriel Cor-

reia Posser de Andrade; António Luís Meireles Posser de Andrade.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009879384
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X — CAR, AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00119/881108; identificação de pessoa colectiva n.º 502059753;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 13; averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 14; inscrições n.os 15 e 16; números e datas das apresenta-
ções: 52 e 53/050607 e 43 e 44/050725.

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

Apresentação n.º 52/050607.
Designacão do órgão de fiscalização, por deliberação de 6 de De-

zembro de 2004.
Fiscal único: efectivo — J. Monteiro & Associados, SROC, L.da, Rua

de Augusto Macedo, 2, 10-C, esquerdo, Lisboa; suplente — Salvador
Figueiredo Vás e Lima, Rua da Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo,
Lisboa, (revisor oficial de contas).

Período: até ao final do mandato em curso de (2002-2005).
Apresentação n.º 53/050607.
Designação do conselho de administração, por deliberação de 10

de Maio de 2005.
Presidente — Joaquim José dos Santos d’Oliveira, Rua de João Cri-

sóstomo, 30, 3.º, Lisboa; vogais — Gustavo Faustino Fonseca Samouco,
Avenida do General Humberto Delgado, 7, 4.º, esquerdo, Torres Ve-
dras; e José Carlos Rodrigues Gonçalves, Rua do Padre Álvaro Proen-
ça, 22, Fonte Santa, Loures.

Período: até ao final do mandato em curso (2002-2005).
Averbamento n.º 3, apresentação n.º 43/050725.
Cessação das funções de António Dias e Associados, SROC e Ma-

galhães, Neves e Associados, SROC, por renúncia em 21 de Maio de
2004 e Fernando Manuel Clavel Leite de Castro, por renúncia em 18
de Outubro de 2004.

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 44/050725.
Cessação das funções de Jorge Fernando Coelho Ferreira, por re-

núncia em 1 de Março de 2005.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009432924

UNIELLERT — SISTEMAS DE OPERAÇÕES
NO COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00504/890317; identificação de pessoa colectiva n.º 502125527;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 10/050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de € 5000 para € 2 005 000 e a alteração parcial
do contrato quanto ao artigo 3.º, cujo teor é o seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado é de dois milhões e cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma no valor no-
minal de três mil euros, outra no valor nominal de mil e novecentos
euros e outra no valor de dois milhões de euros, pertencentes à sócia,
ECOTEMPO — Empresa de Trabalho Temporário, L.da, e outra no
valor nominal de cem euros, pertencente à sócia, Valor — Gestão,
Selecção e Formação, L.da

Mais certifico que o teor do relatório do revisor oficial de contas,
nos termos do artigo 28.º do CSC é o que se segue:

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

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

go 28.º (em conjugação com o artigo 89.º) do Código das Sociedades
Comerciais relativamente à entrega pela ECOTEMPO — Empresa de
Trabalho Temporário, L.da, número de identificação fiscal 504151266
de bens no valor de dois milhões de euros para realização do aumento
da sua quota de € 4900 para € 2 004 900 por si detida no capital da
Sociedade UNIELLERT — Sistemas de Operações no Comércio, L.da,
número de identificação fiscal 502125527, com sede na Rua de Lúcio
de Azevedo, 19-A a 19-C, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa, registo n.º 504 da Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem: suprimentos, a crédito da referida sócia, no mon-
tante de dois milhões de euros.

3 — Os bens foram por nós avaliados em dois milhões de euros, de
acordo com o critério de avaliação a seguir indicado: valor contabilís-
tico, proveniente de anteriores créditos, registado na Conta — Supri-
mentos no balancete de 31 de Dezembro de 2004, e já constante do
balanço e das contas aprovados referentes ao exercício de 2003.

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

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

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
DRA 841 — Verificação das Entradas em Espécie para Realização de
Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal da
quota atribuída à sócia que efectua tais entradas. Para tanto, o referi-
do trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

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

encontrados atingem o valor nominal necessário para aumento da
referida quota, por conversão do valor dos suprimentos pertencentes
à sócia que efectua tal entrada.

Lisboa, 30 de Maio de 2005. — Virgílio Marmelo Castanheira
Guilherme (revisor oficial de contas n.º 519), em representação de
Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da Silva, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas (n.º 167).

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009432932

SOCIEDADE HOTELEIRA DA BALAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04166/930311; identificação de pessoa colectiva n.º 500266450;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 14/041217.

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

Apresentação n.º 14/041217.
Designação dos órgãos sociais, em 30 de Janeiro de 2004.
Período: triénio 2004-2006.
Conselho de administração: presidente e administrador — delega-

do: George Leonidas Roll, 19, 9, 1.º, Paseo Manuel Girona, 8 de Março
de 2004, Barcelona, Espanha; vogais — Jacques Marie Daniel Che-
nain, Rua do Arco do Cego, 77, 6.º, esquerdo, Lisboa; e François Sa-
lamon, Rua do Arco do Cego, 77, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009401840

SAGATRADE, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04864/940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503126373;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 04 e inscrição n.º 09; números e
data das apresentações: 43 e 44/050511.

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

Cessação das funções de Carlos Jorge Morais Antunes, por renún-
cia em 1 de Outubro de 2004.
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Mais certifico que foi também registado o aumento de capital de
€ 5000 para € 50 000 e alteração parcial do contrato quanto aos
artigos 3.º, 4.º, 6.º, 7.º e 9.º cuja redacção passou a ser:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinquenta mil euros e cor-
responde à soma de duas quotas, uma de quarenta mil euros da sócia
J. Pedro Malho, Limitada e uma de dez mil euros do sócio Daniel
Pedro Moreira Malho.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade incumbe aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo necessária
a assinatura de dois gerentes para vincular a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

2 — Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designados gerentes o sócio Daniel Pedro
Moreira Malho e o não sócio José Artur Barbosa Malho.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

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

a) Falência, insolvência ou interdição do sócio;
b) Quando a quota seja penhorada, arrestada, arrolada ou dada em

penhor;
c) No caso da cessão a estranhos sem o consentimento da socie-

dade;
d) Por acordo entre a sociedade e o sócio.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
montante igual ao do capital social.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da socie-
dade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009421108

OCTO — SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05016/940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503176290;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 25/050609.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 5.º, n.º 1, cuja
redacção passou a ser a seguinte:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma OCTO — Serviços
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua das Pedras Negras, 3, 1.º,
esquerdo, freguesia da Sé, concelho de Lisboa.

5.º

1 — A sociedade é administrada por três gerentes, sócios ou não
sócios, remunerados ou não conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010622286

VA L  —  VALORIZAÇÃO DE ACTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03121; identificação de pessoa colectiva n.º 502689560; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 08/050617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para € 50 000, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º, 3.º e 5.º

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é na Avenida de Sidónio Pais, 16, 5.º,
esquerdo, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

2 — ...............................................................................................

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços financeiros
e consultoria técnico-económica e formação profissional.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros e encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro.

2 — O capital é representado por dez mil acções com o valor
nominal de cinco euros cada uma.

3 — ...............................................................................................
4 — ...............................................................................................
5 — ...............................................................................................

Mais certifico que pela apresentação n.º 09/050617, inscrição
n.º 04, foram designados os seguintes órgãos sociais para o triénio de
2005-2007:

Conselho de administração — Fernando André Fernandes Silva,
Avenida do General Humberto Delgado, 7, 5.º, B, Costa da Caparica;
Germano de Sousa Martinho, Avenida de Sidónio Pais, 16, 5.º, es-
querdo, Lisboa; Mário Rui Alves de Sousa Martinho, Avenida de Sidó-
nio Pais, 16, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Conselho fiscal — Miguel de Mendonça Boavida Dias Costa, Rua de
Joshua Benoliel, Edifício Alto das Amoreiras, 6, 3.º, B, Lisboa; Luís
Manuel Santos Miranda Gomes, Rua da Cidade do Mindelo, 19, rés-do-
-chão, direito, Oeiras; Moore Stephens & Associados, SROC, S. A., Ave-
nida de Frei Miguel Contreiras, 54, 10.º, Lisboa; suplente — João José
Lopes da Silva, Rua de António Albino Machado, 25, 4.º, frente, Lisboa.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Silva.
2010579097

WSS COMPANY — SERVIÇOS DE SOFTWARE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 253; identificação de pessoa colectiva n.º 506414280; nú-
mero e data da entrada: 13 322/050804.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010559649

ORTOCARE — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9363; identificação de pessoa colectiva n.º 504339150; núme-
ro e data da entrada: 13 103/050802.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2008480569

SOCER-AGUIEIRA — DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07085/961030; identificação de pessoa colectiva n.º 503765030;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 07; inscrição n.º 08.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 32/050525.
Designação dos membros do conselho de administração, em 30 de

Abril de 2005.
Período: quadriénio de 2004-2007.
Presidente — Marcos Tavares de Almeida Lagoa, Rua de Sousa

Lopes, 10, 4.º, esquerdo, Lisboa; vice-presidente — José Filipe Valé-
rio Gomes Pereira, Rua do Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis, 4, 10.º,
Lisboa; secretário — Mariana Pinto da Rocha Jorge Ferreira, Rua do
General Pimenta de Castro, 11, 7.º, direito, Lisboa.

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 28/050720.
Cessação das funções de António Manuel Henriques Jorge Ferreira,

Vítor Henriques Lagoa e Carlos Alberto Henriques Gomes Pereira, por
renúncia em 26 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009408012

UNIPRESTE — CONSULTORIA, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2404; identificação de pessoa colectiva n.º 502431180; núme-
ro e data da entrada: 12 969/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009876229

ROTAS LUSAS DO ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 432; identificação de pessoa colectiva n.º 506950174; nú-
mero e data da entrada: 12 967/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009876202

SAMPERFE — PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7772; identificação de pessoa colectiva n.º 503954888; núme-
ro e data da entrada: 12 964/050801.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2001,
2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009895207

Z. R. — EXPLORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
OU IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4960; identificação de pessoa colectiva n.º 503160750; núme-
ro e data da entrada: 12 963/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009895193

O SAPADOR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 937; identificação de pessoa colectiva n.º 505767279; nú-
mero e data da entrada: 12 961/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010028244

REN — REDE ELÉCTRICA NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5351; identificação de pessoa colectiva n.º 503264032; núme-
ro e data da entrada: 12 996/050801.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009895258

TAVARES & CAIADO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 030; identificação de pessoa colectiva n.º 506767493; nú-
mero e data da entrada: 13 036/050802.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010614917

TRANSPORTES MARTINHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8265; identificação de pessoa colectiva n.º 504094947; núme-
ro e data da entrada: 13 041/050802.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009918398

SUVAL — COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 155; identificação de pessoa colectiva n.º 501546618; nú-
mero e data da apresentação: 13 044/050802.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009920066

RATISBONA — PROMOÇÕES E CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 704; identificação de pessoa colectiva n.º 507054113; nú-
mero e data da apresentação: 13 052/050802.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009920082

SABENZA — SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa. 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 709; identificação de pessoa colectiva n.º 500237743; nú-
mero e data da apresentação: 13 056/050802.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2005847500

RESTAURANTE BIZARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 546; identificação de pessoa colectiva n.º 501692126; nú-
mero e data da apresentação: 13 059/050802.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009137094

VILAS CATARINA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 132; identificação de pessoa colectiva n.º 506279170; nú-
mero e data da apresentação: 050805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2003.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921305

RAMOS, COSTA & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4721; identificação de pessoa colectiva n.º 503087408; núme-
ro e data da apresentação: 13 361/050805.

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

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921275

TEJO, MEDIADORA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3014; identificação de pessoa colectiva n.º 502657189; núme-
ro e data da apresentação: 13 352/050805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2003.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010561376

TECNICON — EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 636; identificação de pessoa colectiva n.º 500663262; nú-
mero e data da apresentação: 13 342/050805.

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

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009920740

REZENDE & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 001; identificação de pessoa colectiva n.º 500477710; nú-
mero e data da apresentação: 13 329/050805.

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

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010491971

VIEGAS & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 647; identificação de pessoa colectiva n.º 500429340; nú-
mero e data da apresentação: 13 358/050805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foram
depositados os documentos de prestação de contas do exercício de
2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010631978

LOURINHÃ

EUROESTE — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01200/
20011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505706415; ins-
crições n.os 02 e 06; números e data das apresentações: 3 e 7/
05082005.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital de 5000 euros para 50 000 euros, após o re-

forço da quantia de 45 000 euros, subscrito em dinheiro pelos sócios,
da seguinte forma: Pedro Miguel Martins Garcia de Matos, com
30 150 euros e Filipe Martins Coimbra Garcia de Matos, com
14 850 euros.

Transformação em sociedade anónima, que se rege nos termos dos
estatutos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a sua existência como sociedade anónima com
a denominação EUROESTE — Imobiliária e Construções, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Varandinhas, 6, fregue-
sia de Miragaia, concelho da Lourinhã.

2 — A sociedade, por simples deliberação do conselho de adminis-
tração ou do administrador único poderá transferir a sua sede para
qualquer outro local do território continental português ou de qual-
quer outro local do estrangeiro.
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3 — A sociedade, por deliberação do conselho de administração ou
do administrador único, poderá estabelecer agências, filiais e outras
formas de representação social, em qualquer local do território portu-
guês ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto construção de empreendimentos pró-
prios para comercialização, organização e construção de obras públi-
cas e civis, empreitadas ou empreendimentos por conta de outrem,
compra, venda, administração de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim, operações de construção civil, aplicação de capitais em
imóveis, promoção de estudos de urbanização e seus derivados, gestão
imobiliária.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo ilimitado, contando-se o seu
início desde a data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de € 50 000, inteiramente realizado e subs-
crito.

2 — O capital social está dividido em 10 000 acções no valor
nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão, nominativas, escriturais ou ao portador, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 — Haverá títulos com número de acções que o conselho de ad-
ministração ou o administrador único determinarem.

3 — Os títulos definitivos ou provisórios, representativos de ac-
ções conterão a assinatura do presidente do conselho de administra-
ção ou do administrador único.

ARTIGO 7.º

O capital social poderá ser aumentado, por entradas em dinheiro,
ou em espécie, uma ou mais vezes, por simples deliberação do conse-
lho de administração ou do administrador único, o qual estabelecerá,
em cada caso, os termos e condições de subscrição, incluindo a emis-
são de acções preferenciais sem voto ao limite admitido por lei.

1 — Na subscrição de novas acções, e apenas na parte não destina-
da a eventuais subscrições públicas, terão os accionistas preferência,
proporcionalmente ao número de acções que já possuírem.

2 — O capital social poderá ser elevado ou reduzido em função dos
capitais próprios, por deliberação tomada em assembleia geral con-
vocada para o efeito.

ARTIGO 8.º

1 — Quando algum accionista não efectuar, nas datas previstas, o
pagamento das acções que subscreveu, pode o conselho de administra-
ção ou o administrador único, sem prejuízo dos direitos assegurados pelos
artigos 285.º e 286.º do Código das Sociedades Comerciais, compensar
a importância em dívida com o que o accionista tenha a haver da socie-
dade, a título de dividendo ou outro, ou fazer vender as acções.

2 — Se o conselho de administração ou o administrador único
optarem pela última modalidade prevista no n.º 1 deste artigo, comu-
nicá-la-á ao accionista em falta, por carta registada com aviso de
recepção, ou, se tal não for possível, por ser desconhecida a morada
deste, anunciará a sua resolução no Diário da República com a ante-
cedência de 15 dias.

3 — Efectivada a venda, se o preço obtido for superior à impor-
tância da soma do capital em dívida com os respectivos juros de mora
à taxa legal, despesas de venda e quaisquer prejuízos causados à socie-
dade, será o excesso posto à disposição do interessado.

4 — No caso de falta de comprador ou se o mais alto preço for
inferior à importância referida no número anterior, a sociedade pode,
com o parecer favorável do fiscal único, apossar-se das acções, sem
obrigação de reembolsar as entradas efectivadas e com a faculdade de
emitir novos títulos ou exercer os direitos reconhecidos pelos arti-
gos 285.º e 286.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 — É permitida à sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais nos
termos dos artigos 316.º e 325.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 — As acções próprias, que a sociedade tenha em carteira, não
dão direito a voto nem à percepção de dividendo.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá emitir obrigações, podendo as respectivas emis-
sões ser deliberadas pelo conselho de administração ou pelo adminis-
trador único, excepto nos casos em que a lei imponha deliberação
pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é composta pelos accionistas possuidores de um
número de acções que lhes confiram, pelo menos, um voto.

ARTIGO 12.º

1 — Tem direito a voto o accionista que reúna, cumulativamente,
as seguintes condições:

a) Ser titular de 350 acções;
b) Ter esse número de acções averbadas, registadas ou depositadas

nos cofres da sociedade ou do estabelecimento bancário indicado na
convocação, conforme o caso, desde o décimo dia anterior ao da
reunião da assembleia geral.

2 — Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções
referidos na alínea a) do n.º 1 anterior, podem agrupar-se de forma a
completá-lo, devendo, nesse caso, fazer-se representar por um só deles,
cujo nome será indicado em carta dirigida ao presidente da mesa, com
as assinaturas de todos, reconhecidas por notário, por ele recebida até
ao momento de dar inicio à sessão.

3 — As acções dos accionistas que pretendam agrupar-se devem,
para que o agrupamento possa ter lugar, encontrar-se nas condições
da alínea b) do n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 13.º

Os membros da mesa da assembleia geral e do conselho de adminis-
tração ou o administrador único e o fiscal único quer sejam ou não
accionistas e independentemente do número de acções que possuírem,
no caso de serem accionistas, podem assistir à assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 — Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais pelo conselho de administração ou pelo
administrador único da sociedade, pelos respectivos cônjuges, ascen-
dentes ou descendentes, ou por outros accionistas, bastando, para prova
do mandato, uma simples carta dirigida ao presidente da mesa da as-
sembleia geral e entregue a este até ao início dos trabalhos.

2 — Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reúne pelo menos uma vez por ano, para efei-
tos do disposto no artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais
e, para além desses casos, sempre que o seu presidente, o conselho de
administração, o administrador único ou fiscal único o julguem neces-
sário ou quando os accionistas que sejam titulares de acções corres-
pondentes ao mínimo de capital social legalmente estabelecido para
o efeito o solicitem ao presidente da mesa a sua convocação com
simultânea convocação da ordem do dia.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral considera-se constituída logo que estejam pre-
sentes ou devidamente representados accionistas que possuam a mai-
oria absoluta do capital social, salvo quando a lei ou estes estatutos
exijam maior quórum.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral terá um presidente e um secretário, eleitos por
um período fixado na respectiva deliberação, podendo os seus mem-
bros não ser accionistas.

CAPÍTULO IV

Da administração

ARTIGO 18.º

1 — A administração de todos os negócios e interesses da socie-
dade será exercida por um conselho de administração ou um adminis-
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trador único, designados ou eleitos em assembleia geral, por períodos
de três anos, sendo permitida a sua reeleição.

2 — Manter-se-á cada mandato até à data em que entram em fun-
ções o novo administrador, nos termos da lei e deste contrato.

3 — Os membros do conselho de administração ou o administra-
dor único prestarão caução de valor equivalente a cinco mil euros em
acções da própria sociedade.

4 — A caução referida no número anterior poderá ser dispensada
pela assembleia geral nos termos legalmente permitidos.

ARTIGO 19.º

Ao conselho de administração ou ao administrador único compe-
tem os mais amplos poderes de gestão dos negócios sociais, nomea-
damente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele com poderes para
confessar, desistir ou transigir e comprometer-se com árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre sem

quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer pesso-
as singulares ou colectivas, do desempenho por conta e em nome da
sociedade de alguma ou algumas das suas actividades;

d) Transferir ou deslocar a sede social para outro ponto do terri-
tório nacional;

e) Adquirir ou alienar bens ou direitos, móveis ou imóveis, e one-
rá-los por qualquer forma;

f) Atribuir ordenados, vencimentos, gratificações ou quaisquer ou-
tras formas de remuneração ou regalias às pessoas singulares ou co-
lectivas, previstas na alínea c) do presente artigo.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.
2 — Pela assinatura conjunta de dois administradores.
3 — Pela assinatura de um administrador no uso dos poderes con-

feridos pelo conselho de administração para a prática de certos e
determinados actos.

4 — Para os actos de mero expediente a sociedade obriga-se com
a assinatura de um procurador, e, quanto a este, nos limites da procu-
ração.

CAPÍTULO V

Da fiscalização dos negócios sociais

ARTIGO 21.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal único
que exercerá também todas as atribuições que lhe são cometidas pela
legislação aplicada, eleito em assembleia geral por um período de três
anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 — O fiscal único será, obrigatoriamente, um revisor oficial de
contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, eleito trie-
nalmente.

CAPÍTULO VI

Do destino dos lucros líquidos

ARTIGO 22.º

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 23.º

1 — Os lucros líquidos, depois de retirados 5 % para o fundo de
reserva legal, sempre que seja necessário constitui-lo, ou reintegrá-lo,
terão a aplicação que for decidida pela assembleia geral, a qual, por
maioria simples, poderá deliberar a sua aplicação parcial a reservas.

2 — Poderão ser feitas, no decurso de um exercício, adiantamen-
tos sobre os lucros aos accionistas, nos termos do artigo 297.º do
Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

1 — A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas dispo-
sições da lei e destes estatutos.

2 — Ao conselho de administração ou ao administrador único com-
petirá proceder à liquidação de todo o activo e passivo da sociedade,
quando não tiver sido determinado por outra forma pela assembleia
geral.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Se qualquer eleito para fazer parte do conselho de administração da
fiscalização ou da mesa da assembleia geral não tomar posse do car-
go, expressa ou tacitamente, no prazo de 30 dias, subsequentes à de-
liberação, por facto que lhe seja automaticamente o respectivo man-
dato.

ARTIGO 26.º

As pessoas colectivas ou sociedades far-se-ão representar na socie-
dade ou em qualquer cargo da mesma, para que hajam sido eleitas ou
designadas, por pessoa ou pessoas por elas indicadas à sociedade por
simples carta.

ARTIGO 27.º

Para todas as questões emergentes deste estatuto entre a sociedade
e os accionistas, seus herdeiros ou representantes, fica estipulado o
foro da Comarca de Torres Vedras com renúncia a qualquer outro.

Nomeação dos órgãos sociais: administrador único — Pedro Miguel
Martins Coimbra Garcia de Matos, casado; fiscal único — Leopoldo
Alves & Associados, ROC, registada na OROC sob o n.º 15, represen-
tado pelo sócio Leopoldo de Assunção Alves, casado; suplente — José
Rita Braz Machado, casado, ROC n.º 83. Prazo: triénio de 2005-2007.
Data: 31 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011096863

BATATAPRONTA — COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01019/
01022000; identificação de pessoa colectiva n.º 504443151; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 3/24082005.

Certifico que foi alterado parcialmente o pacto da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 4.º, ficando assim o contrato com a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada uma, uma na titularidade do sócio
Nuno Jorge Rodrigues Faria e uma na titularidade da sócia Susana
Margarida Rodrigues Faria.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011096910

MARETA — COLOCAÇÃO DE PAVIMENTOS
FLUTUANTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01489/
23082005; identificação de pessoa colectiva n.º P 507369521;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 1/23082005.

Certifico que Paulo Jorge Garcia Henriques, divorciado, residente
na Estrada do Porto de Barcas, 55, lugar e freguesia de Atalaia, con-
celho da Lourinhã, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
nos termos do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade unipessoal adopta a denominação de MARETA — Co-
locação de Pavimentos Flutuantes, Unipessoal, L.da, com sede em
Estrada do Porto das Barcas, 55, lugar e freguesia de Atalaia, conce-
lho da Lourinhã.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá transferir a sua sede para qualquer outro local,
no território nacional, bem como abrir, transferir ou encerrar agen-
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cias, delegações, filiais, dependências, escritórios ou outras formas de
representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: comercio por grosso de lenha, car-
vão e materiais de construção e colocação de pavimentos flutuantes
e madeira.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já devidamente
depositado na conta da sociedade, é de cinco mil euros, correspon-
dente somente a uma quota.

ARTIGO 5.º

Fica, desde já, autorizado a proceder ao levantamento do capital
depositado no Millenium BCP, no balcão da Lourinhã, essencial à
instalação e compra de equipamento para a sociedade.

ARTIGO 6.º

a) A gerência da sociedade será exercida por Paulo Jorge Garcia
Henriques, nomeado como único gerente, com ou sem remuneração,
conforme seja deliberada em assembleia geral.

b) Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.

Declaro ainda que não sou sócio de qualquer outra sociedade uni-
pessoal.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011096898

CEIFA AMBIENTE — CENTRO DE ESTUDOS,
INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO PARA O AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01097/
06022001; identificação de pessoa colectiva n.º 505241501;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e
data das apresentações: 1 e 2/11082005.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Nomeação de gerente: Luís Valmiki Alves Osório, divorciado. Data:

9 de Agosto de 2005.
Cessação de funções de gerente: Belmira Suhita Alves Osório Pe-

ters, por renúncia, em 30 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011096880

BAMBININI — COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01322/
03042003; identificação de pessoa colectiva n.º 506527751; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 1/08082005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Nomeação de gerente: Maria Alice Salgueiro Matias, solteira, maior.
Data: 5 de Agosto de 2005, conforme acta n.º 2/2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011096871

F. M. MARQUES — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00965/
040599; identificação de pessoa colectiva n.º 504428810; data da
apresentação: 18032005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 7 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007682290

RECLAMDESIGN — PLUBLICIDADE, MARKETING
E PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01252/
09072002; identificação de pessoa colectiva n.º 506139581; data
da apresentação: 05112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 4 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007683563

J. F. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00905/
130598; identificação de pessoa colectiva n.º 504155946; data da
apresentação: 10122004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 7 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2004265663

CAMILO — BETÃO PRONTO E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00863/
071097; identificação de pessoa colectiva n.º 503980951; data da
apresentação: 29122004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 11 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007682257

CAMILO — BETÃO PRONTO E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00863/
071097; identificação de pessoa colectiva n.º 503980951; data da
apresentação: 29122004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 10 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007682249

VINELESTUQUES E PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1152/
19072001; identificação de pessoa colectiva n.º 505572621; data
da apresentação: 03012005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 7 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2003365559
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SAPATARIA DE ANTÓNIO PEDRO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00839/
090597; identificação de pessoa colectiva n.º 503884537; data da
apresentação: 05112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 2 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007683555

VALSEGUROS, MEDIADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00813/
121296; identificação de pessoa colectiva n.º 503016608; data da
apresentação: 27062005.

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 respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418945

GRUPO VALOURO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00514/
140291; identificação de pessoa colectiva n.º 502500280; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 28 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418937

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS RELVINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Identificação de
pessoa colectiva n.º 500689946; data da apresentação: 27062006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 23 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418899

REBOQUES CORREIA & SAMUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01067/
14092000; identificação de pessoa colectiva n.º 504927124; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 10 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323723

QUATRO VENTOS — SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00326/
111186; identificação de pessoa colectiva n.º 501739459; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 27 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418880

LOURIPLACA — MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01199/
200112107; identificação de pessoa colectiva n.º 505806916; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 4 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323707

A. J. VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00781/
140696; identificação de pessoa colectiva n.º 503663379; data da
apresentação: 27062005.

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 respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011084709

DIONÍSIO ARSÉNIO — TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01093/
20010124; identificação de pessoa colectiva n.º 505277727; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 5 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000323782

FONTE DO MOINHO — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00809/
191196; identificação de pessoa colectiva n.º 503760366; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 12 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011084733

J. MATOS E MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00426/
271089; identificação de pessoa colectiva n.º 502237082; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 18 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011084822
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ELECTRO RINOCERONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00752/
240196; identificação de pessoa colectiva n.º 502583517; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 17 e os demais documentos da pres-
tação de contas, respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000419348

PROVEDA — SOCIEDADE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00155/
270978; identificação de pessoa colectiva n.º 500799792; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 29 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011085250

MÁRMORES E CANTARIAS LOURINHANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00488/
140890; identificação de pessoa colectiva n.º 502400609; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 18 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011104874

REALCE — NÚCLEO DE PROJECTISTAS
E ASSISTENTES DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00237/
210981; identificação de pessoa colectiva n.º 501223266; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 21 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011104866

COSTA SUL — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00581/
260592; identificação de pessoa colectiva n.º 501222847; data da
apresentação: 27062005.

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 respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011096200

PEEHR — PRODUTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA
POR HIDRO-REACÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00890/
090398; identificação de pessoa colectiva n.º 504097539; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 9 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011084806

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA FREIRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 545/
780410; identificação de pessoa colectiva n.º 500252742; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 51 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418902

ANA JORGE AUTO — TRANSPORTES TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01066/
01092000; identificação de pessoa colectiva n.º 504962949; data
da apresentação: 03112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 5 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2003.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673665

ANA JORGE AUTO — TRANSPORTES TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01066/
01092000; identificação de pessoa colectiva n.º 504962949; data
da apresentação: 03112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 4 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673673

ANA JORGE AUTO — TRANSPORTES TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01066/
01092000; identificação de pessoa colectiva n.º 504962949; data
da apresentação: 03112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 3 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673690

ANA JORGE AUTO — TRANSPORTES TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01066/
01092000; identificação de pessoa colectiva n.º 504962949; data
da apresentação: 03112004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 2 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007673681

F. M. MARQUES — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00965/
040599; identificação de pessoa colectiva n.º 504428810; data da
apresentação: 18032005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 8 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007663104

ENISEL — ELECTRICIDADE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00574/
090492; identificação de pessoa colectiva n.º 502740450; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 18 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418805

AVIFROTA — TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00812/
121296; identificação de pessoa colectiva n.º 503782173; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 10 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418856

VAL’OURIMO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503683671; data da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 39 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418988

AVIBOM — ENERGIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00694/
061094; identificação de pessoa colectiva n.º 503286052; data da
apresentação: 27062005.

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 respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418848

PAVO — PRODUÇÃO AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01275/
20021014; identificação de pessoa colectiva n.º 502202475; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 24 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418864

QUATRO VENTOS — ENERGIA ELÉCTRICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01434/
30112004; identificação de pessoa colectiva n.º 507174720; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 2 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418830

IMOTORRES — IMOBILIÁRIA DE TORRES VEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01302/
24012003; identificação de pessoa colectiva n.º 501218122; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 35 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418970

TRANSPORTES PATACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00020/
140390; identificação de pessoa colectiva n.º 500561281; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 21 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418953

SINTRA

JOÃO LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017149;
identificação de pessoa colectiva n.º 505485796; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009817389

ORTOFLEX — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE COLCHÕES E ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5849; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 501593144; data do depósito: 210605.
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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. 2011384443

SILVA & BRÁS, SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4454;
identificação de pessoa colectiva n.º 501798749; 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. 2005832480

PEREIRA & SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0402;
identificação de pessoa colectiva n.º 500548196; data do depósito:
230605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008199991

 MÁRMOZÉS — FABRICAÇÃO DE MÁRMORES
E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 420;
identificação de pessoa colectiva n.º 507004906; data do depósito:
230605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2009841131

 J. F. JULIÃO — MÁRMORES & CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 245;
identificação de pessoa colectiva n.º 506947084; data do depósito:
230605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2009841140

 MORAISVIDAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 798;
identificação de pessoa colectiva n.º 506062295; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010202490

 E. A. S. — EMPRESA DE AFAGAMENTOS
DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 892;
identificação de pessoa colectiva n.º 506786978; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2004888865

APÁRA LÁPIS, SALA DE ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 123;
identificação de pessoa colectiva n.º 506148912; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009243595

TRANSPORTES ANTÓNIO CAMACHO & ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 233;
identificação de pessoa colectiva n.º 506832031; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2009243552

PASTELARIA E CERVEJARIA FLOR DE OURESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01289;
identificação de pessoa colectiva n.º 500212279; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2008463486

J. R. GONÇALVES, PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05156;
identificação de pessoa colectiva n.º 502089440; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2004842814

ANTUNES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 250;
identificação de pessoa colectiva n.º 503765937; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2010212282

LAREIRAS GASPAR — MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09566;
identificação de pessoa colectiva n.º 503374776; data do depósito:
050622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2004842407
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IDANHACONSTRUÇÕES — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9467;
identificação de pessoa colectiva n.º 503361216; data do depósito:
050628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2006877852

S. D. I. PUBLICIDADE — SOLUÇÕES DE IMAGEM
E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 830;
identificação de pessoa colectiva n.º 505736004; data do depósito:
050628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2009798082

AFONSOPLÁS — TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 159;
identificação de pessoa colectiva n.º 503739286; data do depósito:
050628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

26 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2006877844

PORTALEGRE
CRATO

SOCIEDADE AGRÍCOLA TAPADA DAS ROMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 00125;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507402103; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/050825.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Agosto de 2005.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pintão
Roldão Bento Miranda. 2007912066

PORTALEGRE

FARMÁCIA ELVAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1150;
identificação de pessoa colectiva n.º 505542005; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2006383930

VINHALEGRE — SOCIEDADE VITÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 504011774; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809617

JURISCRIPTA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 502475366; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809595

NEW — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1122;
identificação de pessoa colectiva n.º 505859572; data do depósito:
15062005.

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

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809587

COPIAR, ARTIGOS PARA ESTUDANTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1271;
identificação de pessoa colectiva n.º 507187946; data do depósito:
15062005.

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

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809579

EURO PORTALEGRE — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 382;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976922; data do depósito:
15062005.

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

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809560

STATION PORTALEGRE — CENTRO DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1100;
identificação de pessoa colectiva n.º 505209420; data do depósito:
14062005.

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

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809552

BRINCO DIDÁCTICA DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 503997200; data do depósito:
16062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809625

GRÁFICA GUEDELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 773;
identificação de pessoa colectiva n.º 503581348; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809633

ESCOLA DE CONDUÇÃO — J. MARMELO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 929;
identificação de pessoa colectiva n.º 504241192; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809641

CASA AGRÍCOLA MARCELINO TAVARES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 961;
identificação de pessoa colectiva n.º 504671146; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809609

AZEVEDO COUTINHO — CONSULTORES
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 302;
identificação de pessoa colectiva n.º 501499687; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809650

ÁGUAS DO NORTE ALENTEJANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1066;
identificação de pessoa colectiva n.º 505309947; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809668

SGS MOTOR — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1023;
identificação de pessoa colectiva n.º 505153173; data do depósito:
16062005.

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

17 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809676

SOUSEL

FÁTIMA & MUSTRA — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00231/
050822; identificação de pessoa colectiva n.º P 507443870; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040822.

Certifico que entre Fátima Maria Canas Carapinha Mustra Ramos
e José João Mustra Ramos, casados na comunhão de adquiridos, e
residentes no Largo da Machuqueira, 2, freguesia e concelho de Sou-
sel, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe que vai regu-
lar-se pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fátima & Mustra — Pastelaria, L.da,
e tem a sua sede no Largo da Machuqueira, 2, vila, freguesia e conce-
lho de Sousel.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade criar,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de pastelarias, cafés e
restaurantes.

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 pertencendo uma a cada um
dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde que
a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social, na proporção das respectivas quo-
tas e até ao montante global de 20 vezes o capital social.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução fica a cargo de am-
bos os sócios, que são desde já, nomeados gerentes, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade vincula-se com a assinatura de um único ge-
rente.

6.º

As cessões de quotas entre sócios, no todo ou em parte, são livres.
As cessões a estranhos dependem do consentimento da sociedade fi-
cando ainda reservado a esta, em primeiro lugar, e aos restantes só-
cios, em segundo, o direito de preferência.

O sócio que pretender alienar a sua quota, deve informar a socie-
dade bem como os restantes sócios, por meio de, carta registada com
aviso de recepção, indicando a identidade do cessionário e todas as
condições da cessão.

§ 1.º É de sessenta dias, contados da recepção daquela comunica-
ção, o prazo para os sócios exercerem o seu direito de preferência, o
que deverão fazer por carta registada com aviso de recepção.

§ 2.º É de dez dias contados desde o termo do prazo referido no pa-
rágrafo anterior, o prazo para a sociedade preferir, devendo a respectiva
comunicação ser feita por carta registada com aviso de recepção.

§ 3.º Se mais do que um sócio pretender a quota cedenda, será a
mesma dividida entre os interessados proporcionalmente às suas par-
ticipações no capital social.

7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio deixar de cumprir as suas obrigações sociais ou

quando, por qualquer forma, prejudicar a sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada, ou por qual-

quer outra forma, sujeita a apreensão judicial;
d) Insolvência ou falência do sócio titular judicialmente decretada;
e) No caso de arresto, arrolamento ou penhora da quota;
2 — No caso da alínea a), a contrapartida da amortização será

acordada entre as partes e, nos restantes casos a que resultar das dis-
posições legais aplicáveis.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Ana Paula Dias Sepanas Berardo. 2007833522
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