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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

ACSDA — ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL
E DESPORTIVA DA ARROJA

Certifico que:
1 — Foi lavrada neste cartório no dia 23 de Dezembro de 2005, de

fl. 102 a fl. 103 do livro de notas para escrituras diversas n.º 2, a
escritura de constituição da associação ACSDA — Associação Cultu-
ral Social e Desportiva da Arroja, com sede em Praceta de Manuel
Duarte Brás, 2, 1.º, esquerdo, em Arroja, Odivelas, a qual foi consti-
tuída por tempo indeterminado e tem como associados Alberto Rosa
Guadalupe Sacramento Neto, Celso Matos da Fonseca e Hélder Ma-
nuel de Gouveia de Jesus.

2 — A associação supra identificada tem como fim promover ac-
tividades de dinamização cultural, apoiar os jovens desportistas e pro-
mover e realizar actividades de formação cultural e técnico-profissi-
onal.

3 — Os associados concorrem para o património social com as jóias
e quotas, os subsídios, heranças, legados ou donativos que lhe sejam
atribuídos, o produto das actividades da ACSDA e o rendimento de
bens ou dinheiro depositado.

4 — A forma de funcionamento da associação é com a assembleia
geral, a direcção e o concelho fiscal.

5 — Está conforme o original, na parte a que me reporto.

23 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Carla Susana Gomes
Monteiro. 1000296282

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA URBANIZAÇÃO
TERRAS DE POLIMA

Certifico, que por escritura de 24 do corrente, lavrada a fl. 66 do
livro n.º 160-B do 25.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída
uma associação, com a denominação em epígrafe, que durará por tem-
po indeterminado, sem fins lucrativos.

A associação tem sede na Urbanização das Terras de Polima, fre-
guesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

A associação tem por objecto:
a) Cooperação com as entidades públicas, nomeadamente com as

autarquias locais do concelho, em tudo o que possa valorizar o núcleo
residencial da Urbanização;

b) Realização de iniciativas de ordem social, cultural, recreativa.
A associação poderá colaborar, cooperar, filiar-se ou federar-se com

e em instituições nacionais ou estrangeiras que não prossigam fins
contrários aos seus.

A associação manterá as relações necessárias e suficientes com as
instâncias governamentais e intergovernamentais, nacionais e estran-
geiras relacionadas com os fins e objectivos que prossegue.

Para obter a qualidade de associado é necessário preencher o im-
presso próprio, pagar a jóia de inscrição e obter a aprovação da di-
recção.

Os associados que, de alguma forma, violem os estatutos, regula-
mentos ou deliberações dos órgãos sociais, ficam sujeitos às seguintes
sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos por período de 15 dias a um ano;
c) Expulsão.

24 de Julho de 2002. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000067449

CLUBE DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
DO HOSPITAL DE SANTA MARIA

Certifico que por escritura de 26 de Novembro de 2005, lavrada de
fl. 83 a fl. 83 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 198-F
do Cartório Notarial de Alenquer, a cargo da notária Maria Filomena
Valente Ferreira Marto, foi constituída uma associação, designada por
Clube dos Profissionais de Enfermagem do Hospital de Santa Maria,
com sede na Avenida do Professor Egas Moniz, freguesia de Campo
Grande, na cidade de Lisboa. Esta associação, sem fins lucrativos, é
uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de as-
sociação de solidariedade social com fins científicos e sociais, e tem
como objectivos:

1) Promover e divulgar a vertente científica na área da enferma-
gem do Hospital de Santa Maria;

2) Promover reuniões científicas;
3) Divulgar temas de interesse científico;
4) Fomentar a relação com associações de interesse científico;
5) Promover a realização de eventos sócio-culturais;
6) Colaborar com o Gabinete de Investigação e Formação em

Enfermagem do HSM, estimulando a investigação;
7) Publicar um boletim do CPEHSM, uma revista ou outras publi-

cações que a direcção entenda úteis para a divulgação de trabalhos
científicos.

Podem ser associadas as pessoas que forem aceites pela direcção,
por proposta de dois associados efectivos, no pleno gozo dos seus
direitos, nos termos dos estatutos.

26 de Novembro de 2002. — O Ajudante, Luís Miguel Eduardo
da Silva de Oliveira. 3000091450

ALGARVE CHAPTER — ASSOCIAÇÃO

Certifico que em 5 de Fevereiro de 2003, no Cartório Notarial de
Tavira, foi outorgada uma escritura de constituição de associação,
lavrada de fl. 150 do livro de notas diversas n.º 179-B a fl. 2 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 180-B, do Cartório Notarial
de Tavira, a cargo do notário licenciado Joaquim Augusto Lucas da
Silva.

A associação adopta a denominação Algarve Chapter — Associa-
ção, com sede na Rua do General Teófilo Trindade, 45, em Faro,
sendo uma associação sem fins lucrativos que tem como objecto a
organização de convívios de confraternização entre os membros e
passeios motociclísticos.
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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 e um
1.º secretário.

A direcção é composta por um presidente, dois vice-presidentes,
um tesoureiro e três vogais.

O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário.

Os órgãos sociais são eleitos por períodos de dois anos.
A Associação obriga-se com a assinatura de dois membros da direc-

ção, sendo a do presidente, ou por ele nomeado por acta obrigatória,
mais a do tesoureiro.

5 de Fevereiro de 2003. — A Escriturária Superior, Paula Cristina
Agostinho Domingos. 3000092513

CASA DO PESSOAL DA DIRECÇÃO REGIONAL
DE EDUCAÇÃO DO CENTRO

Certifico que por escritura de 9 de Maio de 2003, lavrada a fl. 88
do livro n.º 236-D do 4.º Cartório Notarial de Coimbra, a cargo da
licenciada Maria Dina de Freitas Alves Martins, notária do mesmo,
foi constituída uma associação sem fins lucrativos, com a denomina-
ção em epígrafe, abreviadamente designada por Casa do Pessoal, com
sede em Coimbra, no edifício sede da Direcção Regional de Educação
do Centro, sita na Rua do General Humberto Delgado, 319.

A Casa do Pessoal tem por objecto principal a prossecução dos
interesses colectivos e comuns dos sócios — funcionários da Direc-
ção Regional de Educação do Centro — particularmente os de carác-
ter social, cultural, recreativo, desportivo e outros que se traduzem
na formação geral dos funcionários e que de alguma forma contribu-
am para a divulgação e valores da instituição.

A sua duração é por tempo indeterminado.
Está, na parte respeitante, em conformidade com o original.

9 de Maio de 2003. — A Ajudante, Maria José Lopes Montes André.
3000104294

ASSOCIAÇÃO MOTARD OS CANARINHOS

Certifico que por escritura de 3 de Outubro de 2003, iniciada a fl. 66
do livro de notas para escrituras diversas n.º 862-B do Cartório No-
tarial de Sever do Vouga, a cargo da notária licenciada Dinora Roha
Martins e Gomes Ferreira, foi constituída a associação com a deno-
minação em epígrafe, com sede na freguesia de Valongo do Vouga,
concelho de Águeda, a qual tem por objecto o motociclismo e é cons-
tituída por tempo indeterminado.

A admissão de associados far-se-á por solicitação dos interessados
e por deliberação da direcção, sendo condição essencial para admissão
a prática do motociclismo.

Está conforme.

3 de Outubro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Sandra Marise da
Silva Pereira. 3000119282

CKAB — CLUBE DE KARATE DE BARCELOS

Certifico que por escritura outorgada hoje, exarada a fl. 10 e se-
guintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 996-D, do 1.º Car-
tório Notarial de Barcelos, foi constituída uma Associação com a
denominação CKAB — Clube de Karate de Barcelos, com sede no
Pavilhão Municipal de Barcelos, desta cidade de Barcelos, que tem
como objecto o ensino e a prática desportiva de lutas orientais.

Está conforme com o original.

8 de Julho de 2003. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000112952

GRUPO CICLOTURISMO BRANDOENSE

Certifico que no 2.º Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, e
no livro de notas para escrituras diversas n.º 345-H, a fl. 67, se en-
contra exarada uma escritura de constituição de associação, denomi-
nada Grupo Cicloturismo Brandoense com duração por tempo inde-
terminado, a contar da sua constituição e tem a sua sede na Rua de

Rio Maior, 101, freguesia de Paços de Brandão, deste concelho de
Santa Maria da Feira, cujo objecto principal é o desporto e cultura,
podendo para melhor desempenho da sua actividade associar-se a outras
entidades públicas ou privadas que prossigam os mesmos fins; e os
órgãos sociais são a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2003. — O Notário, António Amaral Marques.
3000115233

ASSOCIAÇÃO CÍVICA DE ESPINHO

Certifico que por escritura do dia 3 do corrente mês, a fl. 59 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 199-A, do Cartório Notari-
al de Espinho, foi constituída a associação em epígrafe, nos termos
seguintes.

1.º A Associação adopta a denominação Associação Cívica de Es-
pinho, com sede na Rua Dezanove, 225, freguesia e concelho de Es-
pinho.

2.º a) A Associação tem por objecto o estudo, reflexão, debate e
intervenção cívica sobre questões relacionadas com o concelho de
Espinho por forma a encontrar soluções susceptíveis de melhorar a
qualidade de vida da comunidade local e contribuir para a estratégia
do seu desenvolvimento futuro.

b) A Associação não tem orientação ideológica, nem religiosa e é
independente em relação ao estado e aos partidos políticos.

3.º São órgãos da associação a mesa da assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal, eleitos por mandatos de três anos.

4.º A assembleia geral é presidida por uma mesa constituída por
três associados e reunirá por convocatória do presidente da mesa.

5.º A direcção é composta por sete associados, competindo-lhe a
gerência social, financeira e administrativa da associação.

6.º O conselho fiscal é constituído por três associados, competin-
do-lhe fiscalizar a actividade da direcção.

7.º Os associados concorrem para o património social com a jóia
de inscrição e o pagamento de uma quota mensal.

8.º No que estes estatutos forem omissos, rege a legislação em vi-
gor e os regulamentos geral e sectoriais cuja aprovação e alteração
são da competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000120203

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DAS FREGUESIAS DE S. MARIA, S. PEDRO E USSEIRA

Certifico que por escritura de hoje, lavrada a fl. 95 do livro n.º 371-
-A do 1.º Cartório Notarial de Caldas da Rainha, a cargo da notária
licenciada Maria Margarida Alves da Costa Rego, foi rectificada a
escritura de constituição da Associação de Caçadores e Pescadores das
Freguesias de S. Maria, S. Pedro e Usseira, outorgada no dia 25 de
Julho de 2003, a fl. 93 do livro n.º 355-A deste Cartório, quanto ao
corpo do artigo 1.º dos estatutos, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Caçadores e
Pescadores das Freguesias de S. Maria, S. Pedro e Usseira, tem a sua
sede na Rua de José Pinheiro, 2, A-da-Gorda, freguesia de Óbidos (Santa
Maria), concelho de Óbidos, o seu início a partir de hoje e a sua du-
ração por tempo indeterminado.

Está conforme o original na parte transcrita.

16 de Dezembro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
da Nazaré de Castro Martins Correia. 3000130061

CLUBE DA ESCOLA DE TIRO CASAL ALENTEJANO
C. E.  T.  C.  A.

Certifico que por escritura lavrada hoje, a fl. 113 do livro n.º 1167-C
de escrituras diversas, foi constituída uma associação com a denomi-
nação de Clube da Escola de Tiro Casal Alentejano — C. E. T. C. A.,
a qual tem a sua sede no Casal Alentejano, Sabugo, freguesia de Pero
Pinheiro, concelho de Sintra.
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Que a associação tem como objecto a prática de tiro desportivo
com armas de caça de acordo com os regulamentos da Federação
Portuguesa de Tiro com Armas de Caça.

Que são associados do clube todos os indivíduos de ambos os sexos
que estejam de acordo com os estatutos da associação.

Que a admissão de sócios será feita por proposta de outros dois
sócios, em pleno uso dos seus direitos, que será aprovada ou não pela
reunião plenário da direcção, membros da mesa da assembleia geral e
conselho fiscal.

16 de Outubro de 2005. — O Ajudante, Hélder Lopes Ferreira.
3000133599

CONCEPTUS — ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico que por escritura de 15 de Maio de 2000, lavrada de fl. 110
a fl. 110 v.º do livro das notas n.º 218-M, do 21.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo da notária licenciada Lídia Pereira Nunes de Mene-
zes, foi constituída uma Associação por tempo indeterminado deno-
minada Conceptus — Associação de Solidariedade Social para a inter-
venção na área da prevenção especializada de desajustamento social e
fenómenos afins.

Tem sede em Lisboa, na Rua de Braamcamp, 52, 9.º, direito, fre-
guesia de São Mamede.

É uma Associação de solidariedade social que visa desenvolver a
sua actividade na área da prevenção em sentido lato, designadamente
abrangendo acções dirigidas à problemática da toxicodependência, aos
níveis da prevenção primária, secundária e terciária. Enquadram-se,
também nesse âmbito, actividades de ensino, formação, apoio jurídi-
co e reintegração sócio-profissional.

Para a concretização dos seus objectivos, a Conceptus deve: orga-
nizar com equipas pluridisciplinares ,que integrem especialistas nos
diversos domínios de actividades; intervir e cooperar com Institui-
ções Nacionais e Internacionais congéneres e afins; desenvolver ser-
viços especializados nas seguintes áreas: Prevenção primária, atendi-
mento e apoio a toxicodependentes; orientação e encaminhamento
para a reinserção social, através de serviços de formação/informação,
gabinete psicológico e médico, gabinete jurídico; promover colóqui-
os, seminários e outras formas e meios de reflexão e debate; colabo-
rar e ou organizar estudos e investigações neste domínio.

Podem ser membros da Conceptus pessoas individuais e colectivas
que desenvolvam actividades de interesse para a Associação.

Perdem a qualidade de membros da Conceptus os associados que:
solicitem a sua desvinculação, mediante comunicação por escrito di-
rigida à direcção; deixem de cumprir as obrigações estatuárias e regu-
lamentares ou atentem contra os interesses da Associação.

15 de Maio de 2000. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000134291

JARBRU JUNTA DE AGRICULTORES DE REGA
DO BRUNHEIRINHO

Certifico que por escritura lavrada no dia de hoje, exarada de fl. 84
e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 39-F do Car-
tório Notarial de Abrantes, a cargo da notária interina licenciada Maria
da Graça Semedo Dias Chambel, foi constituída uma escritura de asso-
ciação que adopta a denominação de JARBRU Junta de Agricultores
de Rega do Brunheirinho, com sede em Brunheirinho, freguesia de
Bemposta, do concelho de Abrantes, que tem por finalidade assegurar
a administração, conservação, manutenção e exploração da obra no
aproveitamento de água do regadio da ribeira do Brunheirinho em
representação de todos os beneficiários.

A Junta de Agricultores é composta por cinco vogais, cujo manda-
to será por um ano renovável.

Os vogais são eleitos em reunião conjunta dos proprietários ou agri-
cultores, constituídos em assembleia, na qual a cada um caberá um voto.

São receitas da Junta de Agricultores:
1 — O produto das quotas dos proprietários e agricultores benefi-

ciários depois de deduzido o valor da amortização estabelecido no
regulamento da obra.

2 — O produto das multas e indemnizações.
3 — Quaisquer outros rendimentos ou empréstimos que lhe sejam

atribuídos.

Está conforme ao original, e declara-se que na parte omitida nada
há que amplie, restrinja, modifique ou condicione a parte transcrita.

26 de Março de 1999. — A Segunda-Ajudante, Ana Laura São
Pedro Pinheiro Martins Guerra. 3000135488

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE QUEIJOS
TRADICIONAIS

Certifico que por escritura de 22 de Setembro de 1999, lavrada de
fl. 68 a fl. 68 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 23-D
do Cartório Notarial de Portalegre, a cargo da notária licenciada Maria
Fernanda Salema Ferreira Nunes, se encontra exarada uma escritura
de constituição de associação, sem fins lucrativos, denominada As-
sociação Portuguesa de Queijos Tradicionais, com sede no Parque de
Leilões de Gado, Estrada Nacional n.º 246, em Portalegre, tendo como
objecto a defesa e divulgação dos queijos tradicionais portugueses,
sendo órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

22 de Setembro de 1999. — A Primeira-Ajudante, Mariana de Jesus
Roque Batista Real Mamede. 3000136197

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E IDOSOS
DA ALTA CENTRO

Certifico que, por escritura de 26 de Março deste ano, lavrada a
fl. 65 do livro de notas para escrituras diversas n.º 349-J do 27.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada Wanda Maria
Cantinho Morais Silva, foi constituída uma associação, por tempo
indeterminado, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de
Tito de Morais, 27, 2.º, B, Lisboa, constando dos respectivos estatu-
tos que:

Tem por objecto: apoio social, cultural e recreativo, através da
realização de actividades promotoras da integração e ocupação dos
elementos mais carecidos.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de idade, residen-
tes na área de intervenção da Associação ou os que por razões pesso-
ais tenham saído da área de intervenção da Associação, mas queiram
manter-se como associados, desde que a sua admissão seja aceite pela
direcção da associação.

São direitos dos Associados:
a) Assistir às reuniões da assembleia geral e tomar parte nos seus

trabalhos;
b) Eleger e ser eleito para quaisquer cargos ou comissões;
c) Requerer a convocatória da assembleia geral extraordinária nos

termos do estatuto;
d) Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos,

desde que o requeiram por escrito, com a antecedência mínima de
oito dias;

e) Apresentar à direcção as sugestões e propostas que entenderem
com vista à realização dos fins da associação;

f) Frequentar as instalações e beneficiar de todos os serviços e
vantagens da associação nos termos dos regulamentos internos.

São deveres dos Associados:
a) Pagar pontualmente as quotas;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Cumprir as disposições estatuárias, os regulamentos internos e

as deliberações da assembleia geral e da direcção;
d) Aceitar e desempenhar com zelo, assiduidade, dedicação, e efi-

ciência os cargos para que foram eleitos;
e) Zelar pelo bom nome, prosperidade e prestígio da associação;
f) Contribuir por todos os meios para a melhoria da actividade da

associação, fortalecendo o espírito associativo e defender em todos
os casos os interesses da comunidade.

A exclusão de um associado é da competência exclusiva da assem-
bleia geral, sob proposta da direcção.

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

26 de Março de 2004. — A Notária, Wanda Maria Coutinho Morais
Silva. 3000138763

ASSOCIAÇÃO CÍVICA DE ESPINHO

Certifico que por escritura de 28 de Maio de 2004, a fl. 57 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 214-A do Cartório Notarial de
Espinho, foi rectificada a escritura de Associação de 3 de Outubro de
2003, iniciada a fl. 59 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 199-A deste Cartório.

Pela presente escritura rectificanda rectificam aqueloutra ora rec-
tificada no sentido de ficar a constar que a competência e forma de
funcionamento da assembleia geral, direcção e concelho fiscal da
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Associação Cívica de Espinho, são as prescritas nas disposições legais
aplicáveis, designadamente as previstas nos artigos 170.º 172.º a 179.º
do Código Civil.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000147917

A.  P. E. C. E. — ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE ENFERMEIROS DE CUIDADOS EM ESTOMATERAPIA

Certifico que, no dia 18 do corrente mês, de fl. 27 a fl. 27 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 724-L do 5.º Cartório No-
tarial de Lisboa, a cargo do notário Carlos Manuel da Silva Almeida,
se encontra exarada uma escritura de constituição de uma associação,
onde consta o seguinte:

Denominação

A. P. E. C. E. — Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuida-
dos em Estomaterapia, que será uma Associação sem fins lucrativos,
por tempo indeterminado.

Sede

A sede da Associação é na Rua de Bacelar e Silva, 5, 1.º, direito,
freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

Objecto

1 — A Associação tem por fim a representação dos enfermeiros
que prestam cuidados em estomaterapia, com vista à promoção e à
defesa dos seus interesses, tomando, para o efeito as iniciativas e
desenvolvendo todas as actividades que se mostrem necessárias ou úteis,
desde que não contrariem a lei, ou o disposto nos presentes estatutos.

2 — A Associação procurará, designadamente:
a) Promover e apoiar iniciativas de carácter educativo, técnico,

científico, investigacional, cultural e ético no âmbito da estomaterapia;
b) Contribuir para a formação contínua e permanente dos enfer-

meiros que trabalhem ou se interessem pela pessoa portadora de uma
ostomia de forma a dar o seu contributo para a melhoria dos cuidados;

c) Contribuir para a participação dos seus membros na discussão
dos problemas educativos e sua avaliação;

d) Obter estudos, documentação e informação respeitante à esto-
materapia e proceder à sua divulgação pelos meios adequados, nome-
adamente através de publicação própria;

e) Garantir o direito de participação de todos os enfermeiros da
área da estomaterapia, apesar da dispersão geográfica dos mesmos;

f) Dignificar a associação junto da sociedade onde se insere;
g) Fomentar as boas relações e intercâmbio, ou ser membro, com

sociedades ou outras entidades dedicadas à estomaterapia;
h) Participar, no País ou estrangeiro, em actividades com interesse

específico para a estomaterapia;
i) Defender e promover os valores fundamentais do ser humano.

Admissão dos associados

1 — Podem ser associados da A. P. E. C. E. os profissionais de
enfermagem que trabalhem ou se interessem pela estomaterapia e que
sejam admitidos, nessa qualidade, pela direcção.

2 — A qualidade de associado da associação adquire-se em resulta-
do de um acto voluntário de inscrição na mesma e mediante o paga-
mento de uma quota, aprovada em assembleia geral.

3 — A admissão como associado efectua-se mediante a apresenta-
ção de uma proposta nesse sentido.

Exclusão dos associados

1 — Perdem a qualidade de associado:
a) Os que, pela sua conduta, contribuam ou concorram deliberada-

mente para o descrédito ou prejuízo da A. P. E. C. E.;
b) Os que tenham praticado actos contrários aos deveres de asso-

ciado, aos objectivos da Associação ou susceptíveis de afectar grave-
mente o seu prestígio e o bom nome;

c) Os que deixem de pagar as suas quotas durante dois anos conse-
cutivos e as não liquidem no prazo que lhes for notificado;

d) Os que não cumpram as deliberações da assembleia geral ou da
direcção.

2 — A exclusão de um associado é sempre deliberada pela assem-
bleia geral, por iniciativa desta sob proposta fundamentada da direc-
ção, exigindo-se o voto favorável de dois terços dos associados pre-
sentes.

3 — O recurso da decisão de perda de qualidade será discutido na
próxima assembleia geral, mediante requerimento fundamentado diri-
gido ao presidente da mesa, o qual deverá incluir o recurso na ordem
de trabalhos.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Maria
Gonçalves Kuti. 3000164261

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA POWER

Certifico nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 594/
74, de 7 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo
artigo único do Decreto-Lei n.º 71/77, de 25 de Fevereiro, que por
escritura outorgada a fl. 10 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 9-A do Cartório da notária Maria Teresa Jácome de Sousa Amo-
rim Correia, sito na Avenida da Liberdade, 682, 1.º, esquerdo, da ci-
dade de Braga, foi constituída uma associação denominada Associa-
ção Desportiva Power sem fins lucrativos.

Sede social: lugar da Lagoa, freguesia de Soutelo, concelho de Vila Verde.
Fins: A Associação tem por objecto o incentivo à prática de des-

porto pelos jovens.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Colaboradora, Isabel Maria Gonçalves
Vieira. 3000179027

ARTES EM TRÂNSITO — ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, no dia 22 do corrente mês de Setembro, de fl. 7 a
fl. 8 do livro de notas de escrituras diversas n.º 607-G do 1.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Isaura Revés Deo-
dato, se encontra exarada uma escritura de constituição de associação.

Sede: a Artes em Trânsito — Associação Cultural é uma associa-
ção cultural, sem fins lucrativos, tem a sua sede na cidade de Lisboa,
na Rua de Pinto Ferreira, 20, 1.º, esquerdo, freguesia de Alcântara,
concelho de Lisboa.

Objecto: a associação tem como objectivos a produção e promo-
ção cultural.

Admissão de associados: podem ser associados as pessoas singulares
e colectivas, públicas ou privadas, que se identifiquem com os objec-
tivos da associação e que para eles queiram contribuir.

2 — Os associados dividem-se em:
a) Fundadores;
b) Efectivos;
c) Honorários;
d) Colaboradores.
3 — São associados fundadores os que participam na constituição

da Associação.
4 — São associados efectivos todos aqueles que venham a ser ad-

mitidos em assembleia geral, e que se comprometam a respeitar os
estatutos e regulamentos da Associação e que contribuam activamen-
te para a prossecução dos seus fins.

5 — São associados honorários as pessoas singulares ou colectivas
cujo mérito ou actividade em prol da Associação o justifique, e a quem
a assembleia geral, sob proposta da direcção, atribua tal categoria.

6 — São associados colaboradores as pessoas singulares ou colecti-
vas cuja colaboração nas actividades da Associação o justifique, e a
quem a assembleia geral, sob proposta da direcção, atribua tal categoria.

7 — Os associados honorários e colaboradores não estão vincula-
dos ao pagamento de qualquer quota ou participação e não dispõem
do direito de voto na assembleia geral.

Suspensão e exclusão de associados:
Perde-se a qualidade de associado:
a) Por decisão do próprio, comunicada por escrito à assembleia geral;
b) Por exclusão, mediante proposta da direcção e deliberação de

três quartos da assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — A Notária, Isaura Revés Deodato.
3000183528

GRUPO DE CÂMARA DE ESPOSENDE

Certifico que por escritura lavrada, em 1 de Outubro do ano 2005,
a fl. 83 do livro n.º 200 e 284-E, de escrituras diversas, foi consti-
tuída uma associação, com a denominação de Grupo de Câmara de
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Esposende, a qual tem a sua sede na Rua de João de Freitas, 12, fre-
guesia e concelho de Esposende.

A associação tem o seguinte objectivo:
A realização de actividades de carácter cultural, formativo e recre-

ativo, nomeadamente a promoção, organização e ou execução de
concertos, de música coral e instrumental, e outros eventos culturais.

1 de Outubro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000184435

INTERBIO, ASSOCIAÇÃO INTERPROFISSIONAL
PARA AGRICULTURA BIOLÓGICA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada com início a fl. 33 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 9-F do Cartório do notário
António Paulo Ramos Xavier em Montemor-o-Novo, foi constituída
uma Associação com a denominação em epígrafe, a qual tem a sua
sede na cidade e concelho de Lisboa, na Calçada da Tapada, 39, rés-
-do-chão, direito, freguesia de Alcântara, e é constituída por tempo
indeterminado.

A Associação tem por objecto a defesa e representação dos inte-
resses dos operadores da agricultura biológica.

Podem ser associados as pessoas singulares ou colectivas que repre-
sentem operadores de Agricultura Biológica e que não desenvolvam
actividades antagónicas aos interesses da Associação. A admissão como
associado efectuar-se-á mediante proposta escrita apresentada e acei-
te pela Direcção. A recusa de admissão é passível de recurso para a
assembleia geral.

Perdem a qualidade de associados por decisão da direcção: os que
pedirem a sua demissão; os que tenham praticado actos susceptíveis
de afectar gravemente o prestígio ou o funcionamento da Associa-
ção; os que reiteradamente desrespeitem os deveres estatutários, re-
gulamentares ou injustificadamente não cumpram as deliberações le-
galmente tomadas pelos órgãos da Associação; e os que deixem de
pagar quotas e as não liquidarem dentro do prazo para que forem
notificados.

Está conforme. Na parte omitida nada há além ou em contrário do
que aqui se narra ou transcreve.

11 de Outubro de 2005. — O Notário, António Paulo Ramos
Xavier. 3000184890

MOTO CLUBE DE RIO TINTO

Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 2005, exarada a
fl. 118 do livro de notas n.º 30 deste Cartório Notarial do Porto, a
cargo da notária Ana Paula Ferreira Neves de Castro, foi constituída
uma associação sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe
e que se vai regular, entre outras, pelas seguintes cláusulas:

Denominação: Moto Clube de Rio Tinto.
Sede: Rua de João Vieira, 1051, edifício B, 1.º, direito, freguesia de

Rio Tinto, concelho de Gondomar.
Objecto: actividades culturais, recreativas e desportivas (manifes-

tações desportistas, convívios de motards).
Associados: a admissão, demissão, deveres e direitos dos associa-

dos, bem como a administração dos fundos da Associação, serão regu-
lados pelas disposições do Regulamento Interno.

10 de Outubro de 2005. — A Notária, Ana Paula Ferreira Neves
de Castro. 3000185074

NÚCLEO DE RUGBY DO INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA

Certifico que por escritura lavrada no dia 19 de Outubro de 2005
no Cartório Notarial de Bragança, a cargo do notário licenciado João
Américo Gonçalves Andrade, exarada de fl. 47 a fl. 49 v.º do livro de
notas para escrituras diversas n.º 15-B, foi constituída a associação
denominada Núcleo de Rugby do Instituto Politécnico de Bragança,
nos termos da seguinte certidão:

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Núcleo de Rugby do Insti-
tuto Politécnico de Bragança e tem a sua sede na Quinta de Santa
Apolónia, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objecto do núcleo fomentar o desenvolvi-
mento desportivo e intelectual dos seus atletas e fortificar os laços de
solidariedade entre os mesmos, estabelecer e manter relações cultu-
rais, desportivas e sociais, de colaboração e intercâmbio com as de-
mais organizações similares, fomentar e divulgar a prática da moda-
lidade e como principal finalidade a promoção, organização e
participação desportiva em eventos pressagiados de rugby.

ARTIGO 3.º

Constituem receitas da associação a jóia e quotas dos associados,
cujo montante será fixado em assembleia geral, e ainda quaisquer
donativos ou subsídios que lhe sejam atribuídos.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 — A assembleia geral deve reunir, pelo menos, uma vez em cada
ano para aprovação do balanço e sempre que a administração assim o
entenda, podendo ainda ser convocada sempre que a convocação seja
requerida, com um fim legítimo, por um conjunto de associados não
inferior à quinta parte da sua totalidade.

2 — A assembleia geral é convocada por meio de edital na sede da
associação ou via internet, expedido para cada um dos associados, com
a antecedência mínima de oito dias, indicando-se no aviso o dia, hora
e local da reunião e respectiva ordem do dia.

3 — A assembleia geral não pode deliberar, em primeira convoca-
ção, sem a presença de metade, pelo menos, dos seus associados.

4 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos
dos associados presentes, excepto para alteração de estatutos em que
é necessário o voto favorável de três quartos do número de associa-
dos presentes e excepto quanto à dissolução ou prorrogação da asso-
ciação em que é necessário o voto favorável de três quartos do núme-
ro de todos os associados.

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

ARTIGO 6.º

A direcção é composta por um presidente, um secretário e um
tesoureiro, competindo-lhes a gerência social, administrativa, finan-
ceira e disciplinar.

ARTIGO 7.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário e
um vogal, competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e finan-
ceiros da direcção, verificar as suas contas e relatórios e dar parecer
sobre os actos que impliquem aumento das despesas ou diminuição das
receitas.

ARTIGO 8.º

1 — Os associados agrupam-se nas seguintes categorias:
a) Fundadores;
b) Efectivos;
c) Honorários;
d) Beneméritos.
2 — A definição de cada uma das categorias de associados constará

do regulamento interno a elaborar na primeira assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os direitos e obrigações dos associados, condições de admissão e
exclusão constarão do referido regulamento interno.

Vai conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — O Notário, João Américo Gonçalves
Andrade. 3000185319

ARKUS, ASSOCIAÇÃO JUVENIL

Certifico que a fl. 98 do livro de notas para escrituras diversas n.º 8
do Cartório do notário Luís Meruje, se encontra exarada uma escritu-
ra realizada hoje, pela qual foram alterados os estatutos da associação
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denominada Arkus, Associação Juvenil, no que respeita à redacção
dos artigos 3.º e 6.º, aditando aos mesmos estatutos o artigo 13.º:

3.º

1 — A associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação entre os associados, na base da rea-

lização de iniciativas inerentes à sua inserção na comunidade;
b) Promover e difundir iniciativas culturais dirigidas à comunidade

em geral, cooperando com todas as entidades públicas e privadas vi-
sando a inserção social e desenvolvimento de políticas adequadas à
sua condição.

2 — Com vista à realização dos seus objectivos a associação tem,
entre outras, as seguintes atribuições:

a) Proporcionar aos associados o acesso a documentação e biblio-
grafia sobre temáticas inerentes à juventude;

b) Organizar grupos de trabalho para investigação, estudo e análise
de questões sociais pertinentes para a sociedade em geral e para os
jovens em particular;

c) Editar revistas, jornais e outros documentos de interesse rele-
vante;

d) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários;
e) Promover formação profissional, nomeadamente através de

candidaturas a formação co-financiada;
f) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que contribuam positivamente para a
realização dos objectivos propostos por esta associação.

3 — Para a realização dos seus mencionados objectivos, a associa-
ção propõe-se:

a) Criar e manter actividades de tempos livres e formações para
responder às necessidades das crianças, dos jovens e dos adultos;

b) Promover projectos e acções que incentivem o emprego e o
desenvolvimento empresarial, nomeadamente através de formação.

6.º

1 — São órgãos da associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 — A duração do mandato destes órgãos sociais é de quatro anos.

13.º

A Associação obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de um membro da direcção.

3 de Outubro de 2005. — O Notário, Luís Germano Beato de
Oliveira Meruje. 3000185530

ALQUIMIA — ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE JOALHARIA

Certifico que, no dia 21 do corrente mês de Outubro, de fl. 45 a
fl. 45 v.º do livro de notas de escrituras diversas n.º 664-H do 6.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário licenciado José Joa-
quim de Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura de cons-
tituição de associação, donde, além do mais, consta o seguinte:

Denominação: a designação supra-epigrafada.
Sede: A sede da associação é na Rua de Fernando Pessoa, 1, fregue-

sia de Landeira, concelho de Vendas Novas.
Duração: a duração da associação é por tempo indeterminado.
Objecto: a associação tem por objecto social a formação profissi-

onal de joalharia e artes visuais.
Condições de admissão dos associados: a Associação tem dois tipos

de associados:
a) Os associados efectivos, entendidos como todas as pessoas sin-

gulares que contribuem com uma quotização mensal, a fixar pela di-
recção, e que se enquadrem nos objectivos da associação;

b) Os associados honorários, entendidos como pessoas singulares
ou colectivas que, por serviços prestados à associação, a assembleia
geral queira honrar com esse título.

1 — A Admissão de novos associados efectivos depende da apro-
vação pela direcção.

Condições de exclusão dos associados: a exclusão de associados
depende da proposta fundamentada da direcção e só pode verificar-se
em assembleia geral, nos termos do Regulamento Interno.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Notária-Adjunta, Cidalina Maria
Ramos Lourenço Antunes. 3000186139

ASSOCIAÇÃO DINAMIZADORA DOS INTERESSES
DE VIEIRA

Certifico nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 594/
74, de 7 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo
artigo único do Decreto-Lei n.º 71/77, de 25 de Fevereiro, que por
escritura outorgada a fl. 108 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 19-A do Cartório da Notária Maria Teresa Jácome de Sousa Amo-
rim Correia, sito na Avenida da Liberdade, 682, 1.º, esquerdo, da ci-
dade de Braga, foi constituída uma associação denominada Associa-
ção Dinamizadora dos Interesses de Vieira sem fins lucrativos.

Sede social: Praça de Guilherme de Abreu, da freguesia e concelho
de Vieira do Minho.

Fins: a Associação tem por objecto promover e apoiar múltiplas
actividades que contribuam para o desenvolvimento global e harmó-
nico do concelho de Vieira do Minho, nomeadamente sob o aspecto
social, económico, cultural, formativo e recreativo.

Está conforme.

4 de Novembro de 2005. — A Colaboradora, Isabel Maria
Gonçalves Vieira. 3000186215

ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA

Certifico que por escritura de 20 de Outubro de 2005, lavrada no
Cartório Privado de Odemira, a fl. 5 de livro n.º 12-E, a cargo da
notária licenciada Ana Paula Lopes António Vasques, foi constituída
uma Associação sem fins lucrativos denominada Associação Litoral
Aventura, que tem a sua sede em Zil, lote 32, freguesia de Santo André,
concelho de Santiago do Cacém, e que tem por objecto a promoção
e organização de eventos, passeios e convívios desportivos automo-
bilísticos, para amadores e profissionais, praticados em locais ao ar
livre.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Notária, Ana Paula Lopes António
Vasques. 3000186307

CLUBE MOTARD MABECOS DE RIBAFEITA

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 86 a fl. 87 v.º do competente livro n.º 70-A do 1.º Cartório Nota-
rial de Competência Especializada de Viseu, foi constituída uma asso-
ciação, por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, com a deno-
minação em epígrafe, com sede em Gumiei, freguesia de Ribafeita,
concelho de Viseu, tendo como objectivo a realização e participação
em encontros motard’s, promoção, dinamização e divulgação de ac-
ções ligadas ao motociclismo.

Haverá as seguintes categorias de associados: efectivos, beneméri-
tos e honorários.

A admissão, saída e exclusão de associados serão estabelecidas pela
assembleia geral, no Regulamento Geral Interno.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

De conformidade com o original.

9 de Novembro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000186758

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA
DO CABEÇO DE INFANTE

Certifico que por escritura de 14 de Novembro de 2005, lavrada de
fl. 106 a fl. 107 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 16-A
do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada em Castelo
Branco, foi constituída, por tempo indeterminado a contar de hoje,
uma associação, sem fins lucrativos, que adoptou a denominação de
Associação Cultural e Recreativa do Cabeço de Infante, e tem a sua
sede no lugar de Cabeço de Infante, freguesia de Sarzedas, concelho
de Castelo Branco.

Que esta associação tem por objecto: organização de convívios e
ocupação de tempos livres, organização de eventos recreativos, des-
portivos e culturais.
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Podem ser associados, todos os indivíduos de ambos os sexos, na-
cionais ou estrangeiros.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Dias
Belo. 3000186783

AMIGOS DA MONTANHA DE SÃO FÉLIX
DA MARINHA — ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura realizada em 8 de Novembro de 2005,
iniciada a fl. 54 do livro de notas n.º 4-A do Cartório Notarial de Vila
Nova de Gaia, sito na Avenida da República, 1326, 3.º, do notário,
licenciado Alberto da Costa Santos, foi constituída uma associação,
sem fins lucrativos, denominada Amigos da Montanha de São Félix
da Marinha — Associação, com sede na Rua de Nossa Senhora das
Necessidades, 584, freguesia de São Félix da Marinha, concelho de
Vila Nova de Gaia, por tempo indeterminado e tem por objecto:

1 — Promover o conhecimento de outras Terras e das suas Gentes.
2 — Organizar ou participar em passeios e outros eventos para

contacto com a natureza, defendendo o ambiente e o património
natural e construído.

3 — Proporcionar aos seus associados momentos de convívio e de
lazer, através de actividades culturais, sociais e recreativas, que visem
também a promoção e desenvolvimento da freguesia e do concelho.

A associação terá quatro categorias de sócios: sócios efectivos,
honorários, beneméritos e menores:

a) Sócios efectivos as pessoas singulares, maiores de 18 anos, que
sejam admitidas como tal por decisão da direcção, mediante proposta
do interessado ou de um sócio;

b) Sócios honorários as pessoas singulares ou colectivas que, mercê
dos seus serviços prestados à associação, assim sejam designados por
decisão da assembleia geral;

c) Sócios beneméritos as pessoas singulares ou colectivas que, mer-
cê das suas contribuições patrimoniais, assim sejam designados por
decisão da assembleia geral;

d) Sócios menores as pessoas singulares, maiores de 18 anos que
assim o desejarem mediante autorização do encarregado de educação
ou representante legal.

São motivos de exclusão de qualquer sócios:
a) A prática de actos contrários aos fins da Associação ou suscep-

tíveis de afectar gravemente o seu prestígio, ou a honra e dignidade
dos seus dirigentes e associados;

b) Deixe de pagar as quotas e as não liquidar no prazo de 30 dias,
após ter sido notificado pela direcção para efectuar o seu pagamento.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Colaboradora, Maria Amélia de
Mesquita Magalhães. 3000186793

ASSOCIAÇÃO DE AMADORES DE PESCA DESPORTIVA
DA SERRINHA

Certifico que por escritura de 23 de Novembro do corrente, exara-
da de fl. 29 a fl. 29 v.º do livro de notas n.º 27 do Cartório Notarial
em Amarante, a cargo da notária Olga Maria de Carvalho Samões,
sito no Largo Sertório de Carvalho (em frente ao hospital), 4600-
-037 Amarante, foi constituída uma associação que se regerá pelas
cláusulas seguintes:

Denominação: Associação de Amadores de Pesca Desportiva da
Serrinha.

Sede: Edifício Sonhos de Paris, lugar de Monte, freguesia de Figuei-
ró (Santiago), concelho de Amarante.

Objecto: consiste em convívios recreativos e culturais (desportivos).

Está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Notária, Olga Maria de Carvalho
Samões. 3000187756

A. R. G. J. B. S. E. — ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
GRUPO DE JOVENS DE BASTUÇO SANTO ESTEVÃO

Certifico que por escritura outorgada hoje, exarada de fl. 24 a fl. 25
v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 462-B do 1.º Cartório
Notarial de Barcelos, foi constituída uma associação denominada

A. R. G. J. B. S. E. — Associação Recreativa — Grupo de Jovens de
Bastuço Santo Estevão, com sede no lugar de Agrela, freguesia de
Bastuço Santo Estevão, concelho de Barcelos, sendo o seu objecto o
seguinte promoção recreativa de teatro e cultura dos seus associados.

Podem ser associados todos os indivíduos que se inscrevam e acei-
tem os estatutos e regulamentos.

16 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Ilídio Morais
Rodrigues. 3000187181

A.  D .  L .  F. C. B. S. E. — ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
OS LEÕES FUTEBOL CLUBE DE BASTUÇO SANTO
ESTÊVÃO.

Certifico que, por escritura outorgada hoje, exarada de fl. 25 a fl. 27
v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 462-B do 1.º Cartório
Notarial de Barcelos, foi constituída uma associação denominada
A. D. L. F. C. B. S. E. — Associação Desportiva Os Leões Futebol
Clube de Bastuço Santo Estevão, com sede no lugar de Bouçós, fre-
guesia de Bastuço Santo Estêvão, concelho de Barcelos, sendo o seu
objecto o seguinte: promoção desportiva, cultural e recreativa dos seus
associados.

Podem ser associados todos os indivíduos que se inscrevam e acei-
tem os estatutos e regulamentos.

16 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Ilídio Morais
Rodrigues. 3000187182

ASSOCIAÇÃO DE SOCIEDADES FINANCEIRAS
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO (ASFAC)

Certifico que neste Cartório de Lisboa do notário Pedro Nunes
Rodrigues, sito na Rua de Mouzinho da Silveira, 32, 1.º e 2.º, por
escritura lavrada no dia 21 de Novembro de 2005, a fl. 45 do livro de
notas n.º 48, foram alterados os estatutos da associação sem fins lu-
crativos denominada Associação de Sociedades Financeiras para Aqui-
sições a Crédito (ASFAC), número de identificação de pessoa colec-
tiva 502610271, CAE 939900, com sede na Rua de Filipe Folque, 2,
7.º, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, quanto aos
artigos 1.º e 6.º, n.º 1, dos estatutos, os quais passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A Associação de Instituições de Crédito Especializado, que nos
presentes estatutos é publicamente e abreviadamente designada por
ASFAC, é uma Associação sem fins lucrativos que será regida pelas
disposições estatutárias e Lei aplicável, com vista à prossecução do
seu objecto.

ARTIGO 6.º

1 — Podem ser admitidos como associados as entidades, com sede
em Portugal, que, de harmonia com a legislação aplicável, adquiram o
estatuto de instituições de crédito, nomeadamente de instituições fi-
nanceiras de crédito, sociedades financeiras para aquisições a crédito,
sociedades de locação financeira, sociedades de factoring, sociedades
emitentes e gestoras de cartões de crédito, sociedades de investimen-
to, bancos que exerçam predominantemente as actividades próprias
das instituições anteriores, ou outras instituições ou empresas que
como tal venham a ser qualificadas por lei.

21 de Novembro de 2005. — O Adjunto, Acácio Monteiro de Sousa.
3000187193

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANJOANENSE

Alteração parcial de estatutos

Maria Adelaide Esteves Gonçalves, com Cartório Notarial em São
João da Madeira, na Rua de D. Afonso Henriques, 1929, certifica que,
no dia 2 de Dezembro de 2005, foi celebrada neste Cartório uma es-
critura lavrada a partir de fl. 18 do livro de notas n.º 33, de alteração
parcial de estatutos da Associação Desportiva Sanjoanense, com sede
no parque de jogos e pavilhão dos desportos desta cidade, freguesia e
concelho de São João da Madeira, pessoa colectiva n.º 501094709,
constituída por escritura pública outorgada em 26 de Novembro de
1980, neste Cartório Notarial, mas fundada em 25 de Fevereiro de
1924, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública.
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Mais certifico que a dita alteração, em cumprimento do deliberado
em assembleia geral de 31 de Outubro de 2005, refere-se aos arti-
gos 5.º, 7.º e 61.º, n.º 1 — tendo apenas sido aperfeiçoada a redacção
do corpo do artigo 61.º — dos respectivos estatutos, os quais têm a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A insígnia da A. D. S. é formada por uma forma triangular inver-
tida, de interior branco e exterior preto, tendo ao centro uma lista
vertical preta cortada pelas iniciais A. D. S. também a preto. Em cima
da forma triangular encontra-se uma estrela dourada e no interior da
lista vertical, na parte inferior, está inserida a data de fundação e uma
estrela dourada.

ARTIGO 7.º

O equipamento da Associação Desportiva Sanjoanense para todas
as modalidades tem a cor branca e preta como principais e predomi-
nantes, tendo aposta a insígnia da A. D. Sanjoanense.

§ 1.º Quando, por imposição regulamentar ou por outro motivo de
força maior não seja possível utilizar o equipamento tradicional,
poderá excepcionalmente ser utilizado outro equipamento.

ARTIGO 61.º

1 — As assembleias gerais funcionarão, em primeira convocatória,
com a presença da maioria dos sócios e, não a havendo, poderão
funcionar meia hora depois, em segunda convocatória, com qualquer
número de sócios, desde que o anúncio de convocatória assim o de-
termine.

Está conforme o original e na parte omitida nada há em contrário
que modifique, altere, condicione ou restrinja a parte ora certificada.

2 de Dezembro de 2005. — A Notária, Maria Adelaide Esteves
Gonçalves. 3000188117

AENEBEIRA — ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DO NORDESTE DA BEIRA

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fl. 149 do livro n.º 22-
-P do Cartório Notarial da Covilhã, sito na Rua do Centro de Artes,
1, rés-do-chão, direito, a cargo do notário licenciado Joaquim Men-
des Sequeira, foram alterados, na totalidade, os estatutos da associa-
ção AENEBEIRA — Associação Empresarial do Nordeste da Beira,
anteriormente denominada ACITAM — Associação Comercial e In-
dustrial dos Concelhos de Trancoso, Aguiar da Beira e Mêda, com
sede na cidade de Trancoso, a qual tem por objecto associar empre-
sários e empresas da sua área de intervenção para defesa dos seus di-
reitos e legítimos interesses; visar o progresso sócio-económico em
geral e estudar os problemas que interessam ao desenvolvimento da
economia da sua área de intervenção; contribuir para o desenvolvi-
mento das empresas associadas; desenvolver uma acção contínua des-
tinada a incrementar o progresso técnico, económico, associativo e
cultural da sua área de intervenção e a protecção do meio ambiente;
desenvolver relações com entidades nacionais, estrangeiras e interna-
cionais, estatais, públicas e privadas, que se revelem com interesse
para a realização dos objectivos da Associação; promover o espírito
de solidariedade e contribuir para o desenvolvimento cultural e pro-
fissional de todos os associados; vigorar como Instituição de utilidade
pública e sem fins lucrativos.

Podem ser associados pessoas singulares ou colectivas que exerçam
actividade empresarial nos concelhos do Nordeste da Beira.

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

Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — O Notário, Joaquim Mendes Sequeira.
3000188176

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE CANEÇAS

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 22 do livro n.º 518-
-D das notas do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma
associação por tempo indeterminado com a denominação em epígra-
fe, tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 7, Caneças, concelho de
Odivelas, e tem por objecto social dinamizar, realizar e apoiar acções
culturais, cívicas e de lazer, com o objectivo de promover a divulga-
ção e a defesa do património cultural e natural de Caneças, desenvol-
ver actividades diversas, de forma a contribuir para a valorização e
preservação do património histórico-cultural e ambiental da vila de
Caneças.

Os associados poderão ser: sócios fundadores, sócios efectivos,
sócios honorários, e sócios de mérito.

a) São sócios fundadores as pessoas singulares ou colectivas que
participarem nas reuniões de constituição da Associação e elaboração
dos seus estatutos ou subscreverem a escritura da constituição da As-
sociação.

b) São sócios efectivos as pessoas singulares ou colectivas que fo-
rem admitidas após a constituição da Associação e cuja idoneidade,
formação, actividade ou interesse correspondam aos seus objectivos.

c) São sócios honorários as pessoas singulares ou colectivas que
pela sua experiência de vida, pelos seus conhecimentos científico,
literário ou artístico ou pelos serviços relevantes prestados à Associa-
ção.

d) São sócios de mérito as pessoas singulares ou colectivas que pela
sua relevância na área científica, artística, literária, académica e des-
portiva sejam admitidos como tal.

A admissão dos sócios efectivos é da competência da direcção.
Os sócios honorários são admitidos por proposta da direcção ou

de, pelo menos, 10 associadas, após deliberação, por maioria absolu-
ta, em assembleia geral.

Os sócios de mérito são admitidos por proposta da direcção ou de,
pelo menos, 10 associadas, após deliberação, por maioria absoluta, em
assembleia geral.

Perdem a qualidade de associado:
a) Os que o solicitarem, com três meses de antecedência em rela-

ção à data de saída;
b) Os que, sendo pessoas colectivas, forem objecto de dissolução;
c) Os que desrespeitarem os deveres estatutários e regulamentares

ou desobedecerem às deliberações da Associação;
d) Por exclusão automática, no caso do não pagamento de quotas

por um período superior a um ano.
Aqueles que tenham perdido a qualidade de sócios nos termos do

número anterior e desejarem reingressar na Associação, ficarão sujei-
tos às mesmas condições dos novos sócios. No caso de exclusão au-
tomática, deverão proceder à regularização das quotas em atraso.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Luís Manuel
Manito Marques. 3000188185

CLUBE DE EMPRESÁRIOS DE S. JOÃO DA MADEIRA

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2005, lavrada de
fl. 47 a fl. 49 do livro de notas para escrituras diversas n.º 2 do Car-
tório Notarial de Margarida Maria Rodrigues Gago Câmara, foi cons-
tituída uma associação sem fins lucrativos denominada Clube de Em-
presários de S. João da Madeira, com sede na Rua de João de Deus,
76, 4.º, sala J, freguesia e concelho de São João da Madeira, cujo
objecto consiste no seguinte: promover o convívio entre os seus
membros; promover o intercâmbio de experiência e troca de infor-
mações entre os seus membros; desenvolver acções de formação, de
âmbito cultural, científico e tecnológico entre os seus membros, com
vista a atingir um grau de aperfeiçoamento avançado ou de excelên-
cia; defender e pugnar pela promoção dos interesses empresariais dos
seus membros; promover a realização de encontros e seminários;
promover as empresas representadas pelos seus membros; criar e
manter serviços técnicos de informação, estudo e propaganda de in-
teresse para a prossecução dos fins sociais ou para utilização por parte
dos seus membros; organizar o cadastro dos seus membros; promover
feiras, exposições, reuniões e congressos de utilidade para a realiza-
ção dos objectivos sociais ainda que como mero participante; imple-
mentar e fomentar entre os empresários o espírito e dinâmica do me-
cenato, social, cultural e científico; realizar quaisquer outros actos que
permitam cumprir as atribuições consignadas nos estatutos.

Está conforme e declaro que na parte omitida nada há que restrinja,
modifique ou condicione a parte transcrita.

7 de Dezembro de 2005. — A Colaboradora, autorizada, Maria
Isabel Rodrigues Ramalho. 3000188255

ANIMA PATRIMÓNIO — ASSOCIAÇÃO
DE INTERVENÇÃO E ANIMAÇÃO NO PATRIMÓNIO

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2005, lavrada a
fls. 120 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas L-8 do
Cartório Notarial de Arouca, foi constituída uma associação denomi-
nada Anima Património — Associação de Intervenção e Animação
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no Património, com sede na vila de Arouca. A Associação tem por
objecto divulgar, promover, dinamizar, preservar, revitalizar, qualifi-
car e intervir em áreas e actividades dos diferentes patrimónios.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — Maria Angelina Gonçalves Teixeira
Cardoso. 3000188272

SOCIEDADE PORTUGUESA DE PSICOTERAPIAS
CONSTRUTIVISTAS

Certifico que, por escritura de 2 de Dezembro de 2005, lavrada de
fl. 133 a fl. 133 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 4-A
do Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, Maria Alexandra Penedo Marques Pinto,
Aníbal Manuel Pereira Henriques e Cacilda Maria Pereira Martins
Bastos Nordeste constituíram entre si uma associação sem fins lucra-
tivos e de duração indeterminada denominada Sociedade Portuguesa
de Psicoterapias Construtivistas, número de identificação de pessoa
colectiva P 507527356, com sede na Rua de Ramalho Ortigão, 39,
1.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa.

O objecto da Associação é promover a divulgação de conhecimen-
tos científicos no campo da psicoterapia.

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

2 de Novembro de 2005. — A Notária, Maria do Céu dos Santos
Fernandes Garcia. 3000188334

APPACDM DE SANTARÉM — ASSOCIAÇÃO PORTUGUE-
SA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO COM DEFICIÊN-
CIA MENTAL.

Certifico que, por escritura exarada no dia 9 de Setembro de 2005,
de fl. 47 a fl. 48 v.º do livro de notas n.º 10-A do Cartório Notarial
de Isabel Marques, a cargo da notária Isabel Maria Raimundo de Oli-
veira Filipe Batista Marques, foram alterados os estatutos da associ-
ação APPACDM de Santarém — Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente Mental, a qual passou a denominar-se
APPACDM de Santarém — Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão com Deficiência Mental, pessoa colectiva n.º 504646850,
e passa a ter a sua sede na Rua de Frei Luís de Sousa, 10-B, freguesia
de São Nicolau, concelho de Santarém.

Está conforme ao original e certifico que na parte omitida nada há
em contrário ou além do que nesta se narra ou transcreve.

5 de Dezembro de 2005. — A Notária, Isabel Maria Raimundo de
Oliveira Filipe Batista Marques. 3000188343

OPORTO CRICKET AND LAWN TENNIS CLUB

Certifico que, por escritura lavrada em 29 de Novembro de 2005,
a fl. 94 do livro de notas para escrituras diversas n.º 44-A do Cartó-
rio Notarial de Carlos Manuel da Silva Almeida, sito na Avenida dos
Defensores de Chaves, 51-B, a cargo do notário Carlos Manuel da
Silva Almeida, foram alterados integralmente os estatutos da associ-
ação, com denominação em epígrafe, com sede na Rua do Campo
Alegre, 532, freguesia de Massarelos, concelho do Porto, sem fins
lucrativos, foi por unanimidade deliberado alterar integralmente os
estatutos:

O Clube tem por objecto:
1 — Proporcionar aos seus associados recursos e meios para a prá-

tica de desportos, com especial incidência nos de cariz britânico e,
nomeadamente, o cricket, o ténis, o squash, futebol e jogos de salão.

2 — Promover o convívio social entre os seus associados, organi-
zação de festas, fóruns, debates, palestras e outros eventos de carác-
ter social e cultural.

3 — Organização de torneios, concursos, ciclos culturais, exposi-
ções relacionados com a sua actividade social e o fomento das rela-
ções internacionais.

4 — A Associação poderá filiar-se em outras organizações, nacio-
nais ou estrangeiras de carácter e fim semelhante ao que é por si
prosseguido.

Categorias de associados:
O Clube tem associados honorários, efectivos, aderentes, vitalíci-

os, diplomáticos, corporativos, não residentes, temporários e junio-
res.

Admissão de associados em geral: é condição da admissão de asso-
ciado, de qualquer categoria, a idade mínima de 21 anos.

Dos associados honorários:
1 — O título de associado honorário é conferido ao embaixador

britânico em Portugal, ao cônsul britânico no Porto e ao capelão da
igreja inglesa de St. James no Porto, e respectivos cônjuges, durante
o período de exercício das respectivas funções.

2 — O título de associado honorário será também conferido aos
presidentes da direcção do Clube, e respectivos cônjuges, após a ces-
sação do exercício do cargo.

3 — Qualquer outra pessoa poderá ser convidada a aceitar a cate-
goria de associado honorário, mediante proposta feita pela comissão
executiva e votada em assembleia geral, pelo menos, por dois terços
dos associados presentes.

4 — Os associados honorários assim eleitos manterão todos os seus
direitos e privilégios prévios, mas não estão vinculados ao pagamen-
to da quota anual.

Dos associados efectivos e aderentes:
1 — Só os cidadãos portadores de nacionalidade britânica serão

admitidos como associados efectivos. Todos os cidadãos de outras
nacionalidades serão admitidos como associados aderentes.

2 — Os associados efectivos ou aderentes serão admitidos após
aprovação de comissão executiva, sob proposta de dois associados
efectivos, desde que residam habitualmente em Portugal, e mediante
o pagamento da jóia de inscrição apropriada e a quota anual.

3 — Nenhum associado será admitido a efectivo ou aderente sem
que antes tenha decorrido um período mínimo de seis meses sobre a
sua data de admissão temporária.

4 — Os associados que ainda não tenham sido admitidos a efecti-
vos ou aderentes numa reunião de eleição poderão continuar como
associados temporários até à próxima eleição. Caso não sejam nova-
mente eleitos numa segunda reunião de eleição, só poderão continuar
como associados temporários mediante autorização da comissão exe-
cutiva.

Dos associados vitalícios:
1 — A categoria de associado vitalício é oferecida a todos os asso-

ciados com mais de 80 anos de idade e que tenham sido associados do
Clube por um período mínimo de 25 anos.

2 — Os associados vitalícios assim eleitos manterão todos os direi-
tos e privilégios adquiridos, ficando dispensados do pagamento da quota
anual.

Dos associados diplomáticos:
1 — Poderão ser associados diplomáticos, após a aprovação da

comissão executiva, aqueles que prestem serviço no corpo diplomáti-
co ou consular na cidade do Porto, e que tenham a categoria de vice-
-cônsul ou superior.

2 — O associado manterá a categoria de associado diplomático
durante o período de desempenho das respectivas funções no Porto.

3 — Os associados diplomáticos não poderão desempenhar funções
nos órgãos sociais do Clube, nem estar presentes ou votar nas respec-
tivas assembleias gerais e deverão pagar a quota periódica de associ-
ado temporário definida pela comissão executiva.

Dos associados corporativos:
1 — Poderão ser associados corporativos as empresas ou outras

entidades colectivas, por um período de 10 anos, e admitidos pela
comissão executiva, mediante o pagamento da jóia de inscrição apro-
priada e da quota anual.

2 — Cada associado corporativo nomeará os respectivos represen-
tantes, os quais estarão sujeitos a eleição conforme estipulado para os
associados efectivos e aderentes.

3 — Os associados corporativos e os seus representantes não po-
derão desempenhar funções nos órgãos sociais do Clube nem estar
presentes ou votar nas assembleias gerais.

4 — Após 10 anos em vigor, a inscrição como associado corpora-
tivo poderá ser renovada de acordo com o critério da comissão exe-
cutiva e após o pagamento da respectiva quota de renovação.

Dos associados não residentes:
1 — Poderão ser admitidos como associados não residentes as pes-

soas seguintes, mediante o pagamento da jóia de inscrição apropriada
e da quota anual:

a) Residentes em Portugal, mas com habitação permanente num
raio superior a 80 km do Porto;

b) Que tenham residência principal no estrangeiro.
2 — Os associados não residentes não podem ocupar qualquer car-

go nos órgãos sociais do Clube nem participar ou votar nas assem-
bleias gerais.
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Dos associados temporários:
1 — Podem ser associados temporários as pessoas, de todas as

nacionalidades, que se encontrem de visita ao Porto ou que exerçam
temporariamente a sua actividade profissional em Portugal, bem como
qualquer pessoa que pretenda ser admitida como associado efectivo,
aderente ou representante de associado corporativo.

2 — Esta categoria de associado só poderá ser concedida pela co-
missão executiva por um período máximo de cinco anos, mediante o
pagamento da jóia de inscrição apropriada e da quota anual.

3 — Os associados temporários não têm o direito a ocupar qual-
quer cargo nos órgãos sociais do Clube nem a participarem ou vota-
rem nas assembleias gerais.

Dos associados juniores:
1 — São associados juniores os cidadãos britânicos entre os 21 e os

28 anos de idade, independentemente do respectivo local de residência.
2 — Esta categoria de associado é conferida pela comissão execu-

tiva, mediante o pagamento da jóia de inscrição apropriada e da quo-
ta anual.

3 — Os associados juniores não têm o direito a ocupar qualquer
cargo nos órgãos sociais do Clube nem a participarem ou votarem
nas assembleias gerais.

Exclusão de associados:
1 — Serão excluídos os associados que:
a) Por qualquer forma manifestem comportamento não consentâ-

neo com o objecto associativo;
b) Não cumpram o disposto nos presentes estatutos, nomeadamente,

o pagamento da quota nos prazos estabelecidos;
c) Por qualquer forma ponham em causa o bom-nome e o prestí-

gio do Clube.
2 — A prerrogativa de exclusão é da exclusiva competência da

comissão executiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Terceira-Adjunta, (Assinatura
ilegível.) 3000188344

OBRA DO BEM-ESTAR RURAL DE BAIÃO

Certifico que, por escritura outorgada aos 7 de Dezembro do ano
2005, exarada de fls. 29 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 90-D do Cartório Notarial de Baião, foi alterado o arti-
go 3.º dos estatutos sociais da associação Obra do Bem-Estar Rural de
Baião, pessoa colectiva n.º 500846421, designada abreviadamente por
O. B. E. R., com sede na vila de Baião, que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

A OBER tem como objecto e fim contribuir para a promoção e
desenvolvimento do concelho de Baião nos campos de acção e assis-
tência social, saúde, cultura, recreação e educação, abrangendo este
último a vertente da formação sócio-profissional.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, em substituição legal,
António Aurélio da Silva Macedo. 3000188444

G. O. M. — GINÁSTICA OLÍMPICA DA MAIA

Extracto

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 2005, exarada a
fl. 121 do livro de notas n.º 43 do Cartório Notarial do Porto, a car-
go da notária Ana Paula Ferreira Neves de Castro, foi constituída uma
associação sem fins lucrativos com a denominação em epígrafe e que
se vai regular, entre outras, pelas seguintes cláusulas:

Denominação: G. O. M. — Ginástica Olímpica da Maia.
Sede: Rua do Arquitecto João Andersen, 16, freguesia de Milheiros,

concelho da Maia.
Objecto: prática desportiva: ginástica desportiva.
Associados: A G. O. M. é constituída pela totalidade dos seus asso-

ciados, cuja qualificação respeita apenas a antiguidade, as distinções
honoríficas e os galardões atribuídos e a contribuição prestada à asso-
ciação.

Adquirem a qualidade de sócios da G. O. M. as pessoas singulares ou
colectivas que após procederem ao pagamento da respectiva jóia de
admissão vejam aprovada a inscrição pela direcção da Associação.

Não serão admitidos como sócios da G. O. M. as pessoas singulares
ou colectivas que não satisfaçam as condições prescritas no regula-
mento interno ou que, com a sua actuação, tenham contribuído para

o desprestígio de qualquer instituição social, desportiva, cultural e
recreativa.

A G. O. M. compreende as seguintes categorias de sócios:
a) Sócios fundadores;
b) Sócios efectivos;
c) Sócios auxiliares;
d) Sócios de mérito;
e) Sócios honorários.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Notária, Ana Paula Ferreira Neves
de Castro. 3000188712

PERSONA — ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO
DA SAÚDE MENTAL

Certifico que, por escritura de 30 de Novembro de 2005, exarada a
fl. 98 do livro de notas para escrituras diversas n.º 27-L do Cartório
Notarial Privado do Barreiro, a cargo da notária Luísa Maria Martinho
de Almeida Antunes de Sousa, foi feita uma alteração aos estatutos de
uma associação sem fins lucrativos com a denominação em epígrafe,
com sede na Rua de Berthelot, 1, freguesia e concelho do Barreiro, da
qual consta o seguinte:

Denominação

Persona — Associação para a Promoção da Saúde Mental.

Sede social

Rua de Berthelot, 1, freguesia e concelho do Barreiro.

Fins

1 — A associação tem como objecto genérico:
a) Promover a reabilitação e inserção sócio-profissional dos doen-

tes mentais afectados de doença crónica e de evolução prolongada,
através de programas de reeducação e formação profissional com vista
à colocação em postos de trabalho;

b) Implementar o apoio às famílias de modo a facilitar a integra-
ção sócio-familiar dos doentes.

c) Promover a articulação com instituições assistenciais da segu-
rança social ou outras, de maneira a conseguir uma complementarida-
de de objectivo;

d) Desenvolver acções de formação aos técnicos que trabalham
neste sector de actividade.

2 — Para a prossecução desse objecto, a Persona propõe-se, desig-
nadamente:

a) Promover acções de esclarecimento através dos meios de co-
municação social e acções de carácter público, tais como seminários,
colóquios e publicações sobre a temática da doença mental crónica,
com a finalidade de atenuar a marginalização social a que estes doen-
tes estão votados;

b) Colaborar com instituições congéneres nacionais e estrangeiras
que prossigam os mesmos fins, no sentido de facilitar o intercâmbio
de experiências e conhecimentos;

c) Fomentar, colaborar e intervir em outras actividades e acções
compatíveis com os seus objectivos.

Admissão

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos ou pes-
soal colectivas, mediante parecer favorável da direcção e sob proposta
de um sócio efectivo.

Exclusão

A exclusão de qualquer associado é da competência da assembleia
geral, mediante proposta fundamentada da direcção, salvo na elimi-
nação por falta de pagamento de quotas, cuja competência pertence
à direcção.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Notária, Luísa Maria Martinho de
Almeida Antunes de Sousa. 3000188716

U. N. K. — UNIÃO NACIONAL KARATÉ-DO

Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro de 2005, exarada a
fls. 52 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 32-A
do Cartório Notarial de Manuel Fontoura Carneiro, foi alterado o pacto
da associação com a denominação de U. N. K. — União Nacional
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Karaté-Do, designadamente quanto à redacção do artigo 2.º e do n.º 1
do artigo 10.º dos estatutos da associação, ficando do artigo 2.º a
constar que a sua sede é na Rua de Júlio Dinis, 5, em Bairro do Girão,
freguesia de Salvador, concelho de Santarém, e do artigo 10.º, n.º 1, a
constar que a união é constituída por assembleia geral, direcção e
conselho fiscal, sendo os seus membros eleitos por maioria absoluta
dos votos dos associados presentes em assembleia geral convocada
para o efeito, com antecedência mínima de 10 dias e publicitada por
qualquer meio legal e com mandatos com a duração de três anos.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Colaboradora, com delegação de
poderes, Ana Paula Cordeiro Pires de Sousa Mendes. 3000188719

CENTRO COMUNITÁRIO DA QUINTA DO CONDE

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2005, exarada a
fl. 45 do livro de notas para escrituras diversas n.º 28-L do Cartório
Notarial Privado do Barreiro, a cargo da notária Luísa Maria Marti-
nho de Almeida Antunes de Sousa, foi feita uma alteração aos estatu-
tos de uma associação sem fins lucrativos com a denominação em
epígrafe, com sede na Rua de José Relvas, Quinta do Conde, freguesia
de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, da qual consta o seguinte:

Denominação

Centro Comunitário da Quinta do Conde.

Sede social

Rua de José Relvas, Quinta do Conde, freguesia de Quinta do Con-
de, concelho de Sesimbra.

Fins

A associação tem como objecto cooperar no apoio social à família
e à comunidade.

Admissão

a) Podem ser associados todos os indivíduos maiores ou emancipa-
dos e os menores mediante autorização dos legítimos representantes,
não podendo estes tomar parte nas deliberações da assembleia geral
ou ser eleitos para qualquer cargo dos corpos gerentes;

b) Podem ser sócios ainda as pessoas colectivas, devendo porém a
sua representação nos órgãos do Centro Comunitário fazer-se a título
individual;

c) A admissão dos associados é da competência da direcção, caben-
do recurso da deliberação para a assembleia geral.

Exclusão

1 — Perdem a qualidade de associado:
a) Os sócios que, voluntariamente pedirem a demissão;
b) Os que forem demitidos nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea c);
c) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante um ano e não

liquidarem tal débito no prazo de 60 dias após intimação da direcção,
feita por carta registada.

2 — Os associados que por qualquer forma, deixarem de estar fili-
ados no Centro Comunitário da Quinta do Conde não têm o direito a
reaver as quotizações que hajam pago, sem prejuízo da sua responsa-
bilidade por todas as prestações relativas ao tempo que foram associ-
ados.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Notária, Luísa Maria Martinho de
Almeida Antunes de Sousa. 3000188720

COMUNIDADE CRISTÃ INTERNACIONAL

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro deste ano, lavrada a
fls. 115 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 5 do
Cartório Notarial de Maria da Graça Melo Moreira, a cargo da licen-
ciada Maria da Graça Melo Moreira, foram alterados os estatutos da
associação com a denominação em epígrafe.

Alteração: artigo 1.º, § único — a associação tem a sua sede na Rua
de Salvador, 30, freguesia de São Vicente de Fora, concelho de Lis-
boa, e reger-se-á pelos estatutos e regimento interno próprio, e co-
mum a todos os seguimentos, e pelas deliberações regularmente to-
madas pelo presbitério.

Está, na parte respeitante, em conformidade com o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Notária, Maria da Graça Melo
Moreira. 3000188808

BALANCETES

BANIF — BANCO DE INVESTIMENTO, S. A.
Sede: Avenida de José Malhoa, lote 1792

Capital social: € 20 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1060.
Pessoa colectiva n.º 502261722.

(Moeda: euro)

30 de Setembro de 2005

Activo Valores antes Imparidades Activo
30 de Setembro

de imparidade de 2004
e amortizações e amortizações líquido

1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................ 3 346 188,99 3 346 188,99 3 473 787,83
2 — Disponibilidades em outras instituições de crédito ................... 84 427 172,45 84 427 172,45 42 222 176,05
3 — Activos financeiros detidos para negociação ........................... 30 312 929,83 30 312 929,83 25 294 136,94
4 — Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ... 268 329 360,03 268 329 360,03 211 857 944,45
5 — Activos financeiros disponíveis para venda ............................. 0
6 — Aplicações em instituições de crédito ...................................... 29 098 943,36 29 098 943,36 12 154 735,77
7 — Crédito a clientes ..................................................................... 75 550 683,76 75 550 683,76 53 966 702,36
8 — Investimentos detidos até à maturidade ................................... 0 0
9 — Activos com acordo de recompra ............................................ 0 0

10 — Derivados de cobertura ............................................................. 0 0
11 — Activos não correntes detidos para venda ............................... 0 0
12 — Propriedades de investimento .................................................. 0 0
13 — Outros activos tangíveis ........................................................... 2 121 423,21 765 130,60 1 356 292,61 1 240 629,01
14 — Activos intangíveis .................................................................. 2 910 204,36 1 913 050,09 997 154,27 1 539 384,37
15 — Investimentos em filiais, assoc. e empreendimentos conjuntos 3 754 538,96 3 754 538,96 3 790 810,96
18 — Activos por impostos correntes .............................................. 884 746,51 884 746,51 0
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(Moeda: euro)

30 de Setembro de 2005

Activo Valores antes Imparidades Activo
30 de Setembro

de imparidade de 2004
e amortizações e amortizações líquido

19 — Activos por impostos diferidos ................................................ 394 783,80 394 783,80
20 — Outros activos .......................................................................... 66 258 917,37 51 270,17 66 207 647,80 45 924 923,90
........................................................................................................... ––———–——— —————–— ———–——–— ————–—–—

Total do activo .......................... 567 389 892,63 2 729 450,86 564 660 441,77 401 465 231,64

(Moeda: euro)

30 de Setembro 30 de Setembro
de 2005 de 2004

Passivo

1 — Recursos de bancos centrais .............................................................................................................
2 — Passivos financeiros detidos para negociação .................................................................................. 27 018 116,57
3 — Recursos de outras instituições de crédito ........................................................................................ 222 434 761,28 217 999 845,08
4 — Recursos de clientes e outros empréstimos ...................................................................................... 209 927 438,48 90 099 643,39
5 — Responsabilidades representadas por títulos ..................................................................................... 15 498 054,25 15 000 000
6 — Passivos financeiros associados a activos transferidos ....................................................................
7 — Derivados de cobertura .....................................................................................................................
8 — Passivos não correntes detidos para venda ......................................................................................
9 — Provisões .......................................................................................................................................... 799 750,49 532 611,14

10 — Passivos por impostos correntes ..................................................................................................... 657 984,72
11 — Passivos por impostos diferidos ....................................................................................................... 15 234,74
12 — Instrumentos representativos de capital ..........................................................................................
13 — Outros passivos subordinados ........................................................................................................... 7 500 000 7 500 000
14 — Outros passivos ................................................................................................................................ 56 509 496,33 47 995 031,04

––––––––––––––––– –––––––––––––––––

Total do passivo ...................................................... 540 360 836,96 379 127 130,65
––––––––––––––––– –––––––––––––––––

Capital

1 — Capital ................................................................................................................................................ 20 000 000 20 000 000
2 — Prémios de emissão ............................................................................................................................
3 — Outros instrumentos de capital ..........................................................................................................
4 — Reservas de reavaliação ......................................................................................................................
5 — Outras reservas e resultados transitados ............................................................................................. 1 605 082,14 1 798 375,18
6 — (Acções próprias) ...............................................................................................................................
7 — Resultado do exercício ....................................................................................................................... 2 694 522,57 539 725,81
8 — (Dividendos antecipados) ...................................................................................................................

––––––––––––––––– ——–————
Total do capital ....................................................... 24 299 604,81 22 338 100,99

––––––––––––––––– ——––——–—

Total do passivo e capital ....................................... 564 660 441,77 401 465 231,64

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000190229
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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ANADIA

LUSOMAPEI — PRODUTOS QUÍMICOS
PARA A CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 901/
861029; identificação de pessoa colectiva n.º 501733698; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 4/15092005.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo: au-
mento de capital de 200 000 euros para 500 000 euros e alteração do
contrato quanto aos artigos 6.º, n.º 1, e 8.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — O capital social é de quinhentos mil euros integralmente rea-
lizado em dinheiro.

2 — ...............................................................................................
3 — ...............................................................................................

ARTIGO 8.º

O capital social encontra-se dividido em quinhentas mil acções ao
portador, com o valor nominal de um euro cada, representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100 ou mais acções.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010898354

CARAPETO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2215/
20050916; identificação de pessoa colectiva n.º P 507431944; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/16092005.

Certifico que entre Joaquim Ferreira Dinis e mulher, Maria de Al-
meida Fernandes Dinis, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Carapeto — Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua das Escolas, no lugar do Pereiro, freguesia de
Avelãs de Cima, concelho de Anadia.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a construção civil e representa-
ções.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
de seis mil euros, pertencente ao sócio Joaquim Ferreira Dinis, e ou-
tra do valor de quatro mil euros, pertencente à sócia Maria de Almei-
da Fernandes Dinis.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado pela assembleia geral, perten-
cem aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que esta careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados e deli-
berados em assembleia geral respectiva.

Conferida. Está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010898346

SANITANA — FÁBRICA DE SANITÁRIOS
DE ANADIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00625/
790821; identificação de pessoa colectiva n.º 500887268; inscri-
ção n.º 35; número e data da apresentação: 1/13092005.

Certifico que foi feito o registo da designação do conselho de ad-
ministração e do conselho fiscal até ao fim do triénio que termina
em 2006 da sociedade em epígrafe:

Data da deliberação: 1 de Julho de 2005, os quais ficaram constitu-
ídos pelos seguintes membros: conselho de administração: presiden-
te — José Salvador Gomes; vogais — Pedro César Rusco e Joan Al-
bos Barbarroja.

Conselho fiscal: presidente — Paulo Nuno Alexandre Gonçalves
Moreira dos Santos; PricewaterhousCoopers & Associados — SROC
n.º 183, representada pela Dr.ª Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes de
Bertão, revisor oficial de contas n.º 902, ou pelo Dr. José Manuel
Henriques Bernardo, revisor oficial de contas n.º 903; Dr. César Abel
Rodrigues Gonçalves, revisor oficial de contas n.º 740; vogal suplen-
te — Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados (vogal);
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 39, representada pelo
Dr. Abdul Nasser Adbul Sattar, revisor oficial de contas n.º 958. E que
também foi feito o depósito dos documentos de prestação de contas
da sociedade em epígrafe relativamente aos anos de 2001, 2002, 2003
e 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010898958

ALMEIDA & ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2187/
20050209; identificação de pessoa colectiva n.º 507259246;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números
e data das apresentações: 2 e 3/15092005.

Certifico que a firma Almeida & Rocha, L.da, foi alterada para
Almeida & Rocha, Unipessoal, L.da, em consequência da sua transfor-
mação em sociedade comercial unipessoal por quotas, mudando a sede
para a Rua Central, lugar de Figueira, freguesia de Avelãs de Cima,
concelho de Anadia, e que Nélson Simões Rocha cessou as suas fun-
ções de gerente, por renúncia de 15 de Setembro de 2005; em conse-
quência da alteração da sociedade em epígrafe, a mesma rege-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Almeida & Rocha, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua Central, lugar de Figueira, freguesia de Avelãs
de Cima, concelho de Anadia.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a reta-
lho de material eléctrico; prestação de serviços de instalação eléctrica.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de cinco mil euros, representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Manuel
Alberto Martins de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, sendo já gerente o sócio Manuel Alberto Mar-
tins de Almeida.

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

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010898303

SOHR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2214/
20050915; identificação de pessoa colectiva n.º P 507440889; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/15092005.

Certifico que entre Fernando Fontes Soares, Hélio Vítor Simões
Soares e Rute Isabel Simões Soares foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SOHR, L.da, e tem a sua sede na
Rua do Rossio, sem número de polícia, lugar de Poutena, freguesia de
Vilarinho do Bairro, concelho de Anadia.

2 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a administração de bens
imóveis, nomeadamente administração de condomínios e como acti-
vidade secundária o arrendamento bens imóveis próprios ou alheios,
consultoria para os negócios e gestão a empresas e particulares; ex-
ploração de salas de jogos e diversões, gestão de restaurantes, cafés,
bares, discotecas, piscinas e ténis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e um euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de mil seiscentos e sessenta e sete euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Fernando Fontes Soares, Hélio Vítor Si-
mões Soares e Rute Isabel Simões Soares.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes todos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibera-
do por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capi-
tal social, podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos à socieda-
de, quando esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso,
que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o destino
seguinte:

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

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

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010898338

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA TOLEDO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2213/
20050912; identificação de pessoa colectiva n.º P 507471270; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/12092005.

Certifico que Danielle Bessa Toledo, constituiu uma sociedade uni-
pessoal por quotas, sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica e Dentária Toledo,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Correios, loja AF, blo-
co 6, Edifício Parque, lugar de Cúria, freguesia de Tamengos, conce-
lho da Anadia.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de clínica médica e den-
tária. Comércio de produtos cosméticos e de higiene. Actividades de
acupunctura, homeopatia, osteopatia, reflexoterapia e psicoterapia.
Promoção e comércio de produtos naturais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo da
sócia e de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeada gerente a sócia única.
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§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um ge-
rente.

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.

ARTIGO 7.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital à saciedade, até ao montante global correspondente a dez vezes
o capital social.

Conferida. Está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010898362

CARPINTARIA ROSMANINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2216/
20050916; identificação de pessoa colectiva n.º 507469593; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/16092005.

Certifico que entre Maria Eugénia Melo dos Santos e Maria Paula
Melo Rosmaninho Pereira foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carpintaria Rosmaninho, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Lomba, sem número de polícia, freguesia de
Aguim, concelho de Anadia.

2 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada uma das sócias Maria Eugénia Melo dos Santos e Maria Paula
Melo Rosmaninho Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeadas geren-
tes ambas as sócias.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010898311

AROUCA

AROUPISOS — REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00756/
011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505872374.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976410

CARPINTARIA JOSÉ GOMES E ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00708/
010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505637472.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977602

JOSÉ FERREIRA GONÇALVES E IRMÃOS
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00748/
011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505804042.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976495

MANUEL ANTÓNIO SOARES DA FONSECA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00712/
010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505591464.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976525

GOMES TAVARES E ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 693/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505593980.

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

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977211

AFONSO E TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 000422/
080196; identificação de pessoa colectiva n.º 503581984.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977696

CONSTRUTORA SANTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 000433/
300496; identificação de pessoa colectiva n.º 503692387.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977491

ARDA ESTILHA — SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE ESTILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 185/
261182; identificação de pessoa colectiva n.º 501331964.

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

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001446780

RAMOS, GUEDES E CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 594/
990921; identificação de pessoa colectiva n.º 502276703.

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

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976665

ALBERTO MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 674/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505436450.

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

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2006872737

RODAMA — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 747/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 502298910.

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

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2006872583

A. B. SOARES — INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 699/
010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505608197.

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

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001446853

EMÍLIO AGUIAR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00600/
991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504706314.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976487

CONSTRUÇÕES FELCUCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00710/
010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505564289.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2003.

23 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976452

MANUEL SOARES DA ROCHA — EXPLORAÇÃO
E COMÉRCIO DE MADEIRAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00745/
011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505721260.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976550

MANUEL DO CARMO MARTINS E ILDA
DA COSTA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00782/
020222; identificação de pessoa colectiva n.º 506007332.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976533

 J. R. CARDOSO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 808/
020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506077438.

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

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976673

LUÍS MIGUEL E ALMEIDA — REPARAÇÕES
E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00754/
011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505923599.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977394
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SOCIEDADE DE CALÇADO OS PRAGUINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00709/
010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505563690.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976592

CARLOS TEIXEIRA E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 000421/
080196; identificação de pessoa colectiva n.º 503581968.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977289

TAVARES E SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00425/
190296; identificação de pessoa colectiva n.º 503694401.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977610

MANUEL ANTÓNIO E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 000429/
180396; identificação de pessoa colectiva n.º 503692441.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977670

RESTAURANTE O TRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00848/
030204; identificação de pessoa colectiva n.º 506461688.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976584

QUIMIVI — COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula
n.º 507980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504150324.

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

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001446918

VIVAPOR — CONSTRUÇÃO E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 299/
260891; identificação de pessoa colectiva n.º 502609869.

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

30 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977530

ALCINOR — INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS
METÁLICAS E PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00497/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504235540.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977645

HENRIQUE E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00110/
280372; identificação de pessoa colectiva n.º 500370435.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977688

AMADOR — COMPONENTES E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 746/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 501836713.

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

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2006872567

MAXIMINO DE ALMEIDA FERNANDES E FILHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00720/
010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505717158.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976614

TERRAPLANAGENS DE ARNALDO MARTINS
FERREIRA E JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00719/
010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505746913.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977505

FONSECA, RIBEIRO E AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00143/
181177; identificação de pessoa colectiva n.º 500644454.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977700

TRANSPORTES TROPÊÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 000840/
021205; identificação de pessoa colectiva n.º 506395863.

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

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977220

CONSTRUÇÕES G. COSTA E CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00711/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505576104.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976460

MÁRIO ALVES E MANUEL ALCIDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00654/
010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505304546.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976568

FERNANDO DE PINHO BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 327/
100792; identificação de pessoa colectiva n.º 502805455.

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

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001446950

CONSTANTINO PEREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 191/
300885; identificação de pessoa colectiva n.º 501539115.

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

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2001446969

MADESPIUNCA — CORTE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00678/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505495996.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976517

CARPINTARIA MOLDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00310/
310192; identificação de pessoa colectiva n.º 502701200.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976428

COELHO DIAS E DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00763/
020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505731258.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976436

ANTÓNIO DE FREITAS BARBOSA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00557/
981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504354078.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976401

CONSTRUÇÕES ADELIMACAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00839/
021119; identificação de pessoa colectiva n.º 506382257.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976444

PAULO JORGE ALMEIDA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00755/
011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505872943.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976576

PAULO BASTOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 733/
011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505746832.

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

7 de Junho de 2005. — O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 2001446993

A. VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 000714/
010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505634635.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010977661

MADEIBARBOSA — INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00715/
010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505671530.

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

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010976509

INDÚSTRIA AROUMADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 561/
990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504480936.

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

29 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 2010987861

AVEIRO

INVESTIMENTO BÁSICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6291/
050912; identificação de pessoa colectiva n.º 507454235; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050912.

Certifico que, por escritura outorgada em 7 de Setembro de 2005,
de fl. 146 a fl. 147 v.º do livro n.º 24-A do 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída por Urbano
Lourenço Ramo uma sociedade comercial por quotas com a denomi-
nação em epígrafe, que se regerá pelo pacto constante da dita escri-
tura, o qual é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Investimento Básico, Unipessoal,
L.da, e tem a sede na Rua de Luís Gomes de Carvalho, 32, rés-do-
-chão, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Urba-
no Lourenço Ramos.

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

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e po-
derão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao montan-
te de cinquenta mil euros, desde que aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010371461

APD — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. António José Cordeiro, lote 2D

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6034;
identificação de pessoa colectiva n.º 507068653; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas relativa ao ano de 2004 da sociedade em
epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010391411

MERENDEIRO DO SOLAR — GELATARIA,
PASTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de Santa Joana, 12, 3810-329 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 500429561.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de exercício de 2004, em 2 de Junho de 2005,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2010401352

IRMÃOS MAIAS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 97-99, 3800-099 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 582/
650407; identificação de pessoa colectiva n.º 500141754.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano do exercício de 2004, em 3 de Junho de 2005,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

3 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 2008666549

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DE AVEIRO
DOUTOR PEDRO FARDILHA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 83, 2.º,
esquerdo, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 04227/
19980323; identificação de pessoa colectiva n.º 504107780.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de 2004, em 2 de Junho de 2005, mediante o
depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2008666581

PADARIA-PASTELARIA — CANTINHO
DO PÃO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6044/
040825; identificação de pessoa colectiva n.º 507015754; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/050907.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do pacto e em consequência alterados os artigos 3.º e 4.º
do pacto, que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de quarenta e cinco mil euros e
corresponde à soma de quatro quotas no valor nominal de onze mil
duzentos e cinquenta euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
José Luís Graça dos Santos, Adérito António Nunes Santos, Hélder
Moço Amarante e Johnny Vieira dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nome-
ados em assembleia geral, sendo já gerentes José Luís Graça dos
Santos e Johnny Vieira dos Santos e ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Adérito António Nunes Santos e Hélder Moço
Amarante.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010371500

PAU PARA TODA A OBRA — CARPINTARIA PIRONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6290/
050909; identificação de pessoa colectiva n.º 507402731; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050909.

Certifico que, por escritura outorgada em 9 de Setembro de 2005,
de fl. 13 a fl. 15 do livro n.º 24-A do 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Aveiro, foi constituída por Manuel Ferreira
dos Santos, Rosa Maria de Pinho Ferreira, António Manuel de Pinho
Ferreira e Paula Cristina de Pinho Ferreira Nogueira de Carvalho uma
sociedade comercial por quotas com a denominação em epígrafe, que
se regerá pelo pacto constante da dita escritura, o qual é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pau para Toda a Obra — Carpintaria
Pirona, L.da, e tem a sede na Rua do Solposto, sem número, freguesia
de Santa Joana, concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto carpintaria; fabrico, montagem, co-
mércio por grosso e a retalho de madeiras e mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma no valor
nominal de dois mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Manuel Ferreira dos Santos, e três no valor nominal de setecentos e
cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rosa Maria
de Pinho Ferreira, António Manuel de Pinho Ferreira e Paula Cristi-
na de Pinho Ferreira Nogueira de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Manuel Ferreira dos Santos, Rosa Maria de Pinho Ferreira e António
Manuel de Pinho Ferreira.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

Declararam os outorgantes José Carlos, Rosa Maria Duarte Figuei-
redo Ferreira e Susana Maria, que, na qualidade em que intervém, as
quotas dos respectivos cônjuges foram realizadas com dinheiro pró-
prio deles.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010371437

OFFICIMOVEL — GESTÃO DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6052/
20040915; identificação de pessoa colectiva n.º 507103017;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 07 e 08/050912.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções da gerente Maria Teresa Silva Peixoto Torres,
por renúncia, a partir de 1 de Setembro de 2005.

Mais certifico que foi registada a nomeação da gerente Ana Carla
Seabra Torres Pires, por deliberação, de 1 de Setembro de 2005.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010371526

SIMRIA — SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DA RIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4034/
19970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503929441;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 03 e 04/050912.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a renúncia de António Manuel dos Santos Silva do cargo de presiden-
te do conselho de administração, a partir de 6 de Agosto de 2005.

Mais certifico que foi nomeado presidente do conselho de adminis-
tração, para o triénio em curso de 2003-2005, Joaquim Sérgio Hora
Lopes, por deliberação, de 22 de Julho de 2005.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010371470

DUPLANO — PROJECTOS E OBRAS DE ENGENHARIA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2451/
900308; identificação de pessoa colectiva n.º 502304227;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/050909.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança da sede para a Avenida dos Congressos de Oposição De-
mocrática, Edifício Plaza, fracção N,Vera Cruz, Aveiro.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010371372

ANTEJO — ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5984/
040511; identificação de pessoa colectiva n.º 506965503;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/050909.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança da sede para a Avenida dos Congressos de Oposição De-
mocrática, Edifício Plaza, fracção N,Vera Cruz, Aveiro.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010371364

SURTIR — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5033/
010219; identificação de pessoa colectiva n.º 504963937; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 01/20050909.
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Certifico que foi registada a nomeação do gerente João Manuel
Nunes Soares da Silva, por deliberação de 19 de Agosto de 2005.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010371356

CASTELO DE PAIVA

TURISPAIVA — SOCIEDADE TURÍSTICA PAIVENSE, S. A.

Sede: São Pedro, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 87/881223; identificação de pessoa colectiva n.º 502067969;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 4/20050805.

Certifico que esta fotocópia é a reprodução integral da inscrição n.º 17.
17 — Apresentação n.º 04/20050805.
Facto: nomeação do conselho de administração.
Vogais: Maria Angelina Martins Caetano Ramos; Salvador Acácio

Martins Caetano; Ana Maria Martins Caetano; João António Ferrei-
ra Araújo Sequeira.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Data: 7 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222337

TURISPAIVA — SOCIEDADE TURÍSTICA PAIVENSE, S. A.

Sede: São Pedro, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 87/881223; identificação de pessoa colectiva n.º 502067969;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números
e data das apresentações: 2 e 3/20050805.

Certifico que esta fotocópia é a reprodução integral da inscrição
n.º 16 e do averbamento n.º 01 à inscrição n.º 14.

16 — Apresentação n.º 02/20050805.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 19.º
Conselho de administração: será composto por três ou cinco adminis-

tradores, sendo um o presidente e os restantes vogais, accionistas ou não.
14 — Apresentação n.º 03/20050805, averbamento n.º 02.
O vogal engenheiro Francisco Joaquim Freitas da Costa renunciou

ao cargo de vogal do conselho de administração.
Data: 7 de Julho de 2005.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua redac-
ção actualizada respeitante à alteração parcial do contrato.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222329

MURTOSA

NCDIS — DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE GRANDE
CONSUMO DO NORTE E CENTRO, L.DA

Sede: Rua da Zona Industrial de Murtosa, 28, freguesia
do Bunheiro, concelho de Murtosa

Conservatória do Registo Comercial de Murtosa. Matrícula n.º 00377/
0909; identificação de pessoa colectiva n.º 505104849; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 03/090905.

Certifico que, pela apresentação acima referida, se procedeu ao re-
gisto de alteração do contrato.

Artigo alterado: 1.º
Alteração de sede: Zona Industrial da Murtosa, 28, freguesia do

Bunheiro, concelho de Murtosa.

A redacção do pacto actualizado encontra-se arquivado na respec-
tiva pasta.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria João
de Almeida Rocha Pedrosa de Moura. 2004537884

KORPOWER GYM — GINÁSIO, L.DA

Sede: Rua de 9 de Abril, 71, freguesia e concelho de Murtosa

Conservatória do Registo Comercial de Murtosa. Matrícula n.º 00320/
020528; identificação de pessoa colectiva n.º 506172970;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/090905.

Certifico que pela apresentação n.º 01/090905 se procedeu à ces-
sação de funções da gerente Sónia Maria Gomes de Pinho, por ter
renunciado em 17 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria João
de Almeida Rocha Pedrosa de Moura. 2004537876

OLIVEIRA DO BAIRRO

BRIOSÍSSIMA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 791; identificação de pessoa colectiva n.º 504748220;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números
e data das apresentações: 11, 12 e 13/050914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerentes de Filinto Augusto Briosa e Hélder
Briosa e Gala, por renúncia.

Data: 1 de Setembro de 2005.
Alteração parcial do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º e os

artigos 3.º, 4.º e 7.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Briosíssima — Mediação de Seguros,
L.da, e tem a sede na Travessa da Misericórdia, na vila, freguesia e
concelho de Oliveira do Bairro.

§ único. ..........................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de dez mil euros e corresponde
à soma de duas quotas, no valor nominal de cinco mil euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Maria José de Jesus Gomes e Fernan-
do Duarte da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Maria José de Jesus Gomes e Fernando Duarte da Silva e o não sócio
Manuel Jorge Marques dos Santos, casado, residente na Rua da Ala-
goa, 6, Vila Verde, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro.

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

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta careça e
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até
ao montante de cem mil euros, desde que aprovados em assembleia geral.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2009024346

TRANSPORTES ARMANDO JOSÉ OLIVEIRA
DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 666; identificação de pessoa colectiva n.º 504166956; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 04/050916.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerramento
da liquidação, tendo as contas sido aprovadas a 29 de Agosto de 2005.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2009024320
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LATAP — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
À INDÚSTRIA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 885; identificação de pessoa colectiva n.º 505099845; data do
depósito: 20050916.

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

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2009024311

LTP — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO À INDÚSTRIA
CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 634; identificação de pessoa colectiva n.º 504011723; data do
depósito: 20050916.

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

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2009024303

BEJA
FERREIRA DO ALENTEJO

SARAGOCINVEST — INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Herdade da Malhada Velha, Figueira dos Cavaleiros,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00323/050404; inscrição n.º 01; número e data da apre-
sentação: 02/050404.

Certifico que José Manuel Perez Escudero, solteiro, maior, Avenida
de Pedro Maestre, 19, Cortegana, Huelva, Espanha, Juan António
Badal Zahonero, casado com Juana Costa Gimenez, na comunhão de
adquiridos, Urbanização Corniça Golf 31, Eslantilha, Isla Cristina,
Huelva, e Angel Flores Silva, casado com Rocio Infantes Ocanã, na
separação de bens, Rua de Nossa Senhora do Rocio, 13, Huelva,
Espanha, constituem entre si a sociedade em epígrafe, que se regerá
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SARAGOCINVEST — Investimen-
tos Agrícolas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Herdade da Malhada Velha,
freguesia de Figueira dos Cavaleiros, concelho de Ferreira do Alen-
tejo.

3 — A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítro-
fe, e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação social, independente-
mente da sua situação geográfica, em todo o território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração agrícola, silvícola e pecu-
ária, com comercialização destes produtos e importação e exporta-
ção dos mesmos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim como
participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais ou in-
tegrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em três quotas: uma do valor nominal
de mil euros, pertencente ao primeiro outorgante; outra do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao segundo outor-

gante; outra do valor nominal de mil e quinhentos euros, pertencente
ao terceiro outorgante.

2 — Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de cinquenta vezes o capital
social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida pelo sócio José Manuel Perez
Escudero, desde já nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Conservadora Interina, Maria Margarida
Maciel Freire d’Andrade. 2007179067

BRAGA
GUIMARÃES

WORLD PORTAS — COMÉRCIO DE PORTAS
E PERFIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9973;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20050620.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Março de 2005, no 2.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, respectivo
notário, compareceram os outorgantes:

1.º Alexandra Patrícia de Sousa Martins, número de identificação
fiscal 227017170, divorciada, residente na Rua de São João Baptista,
1287, 2.º, direito, freguesia de Ponte e natural da de Azurém, ambas
deste concelho;

2.º Filipe José Vieira da Silva, número de identificação fiscal
204031699, solteiro, maior, residente na Rua da Boavista, 489, fre-
guesia de São Torcato e natural da de Azurém, ambas do concelho de
Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 11019854, de 18 de Junho
de 2004 e 11150630, de 27 de Março de 2000, emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam os outorgantes, que, entre si, constituem uma socieda-
de comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma World Portas — Comércio de
Portas e Perfis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Florbela Espanca,
452, freguesia de São Torcato, concelho de Guimarães.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de portas e perfis.
Comércio de automatismos para portas e portões, agente de comér-
cio por grosso.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente à
sócia Alexandra Patrícia de Sousa Martins e a restante do valor no-
minal de cem euros, pertencente ao sócio Filipe José Vieira da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a dez vezes o capital social, desde que
a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos representativos
da totalidade do capital social.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes.

2 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Alexandra Patrícia de
Sousa Martins.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura da gerente Alexandra Patrícia de Sousa Mar-
tins.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

Declararam ainda os outorgantes, que a gerência fica, desde já,
autorizada a proceder ao levantamento da quantia depositada na agência
de Guimarães do Banco Santander Totta, S. A., em nome da socieda-
de, para ocorrer às despesas de constituição e registo da sociedade e
aquisição de equipamento necessário à sua instalação.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011322421

VILA NOVA DE FAMALICÃO

A. A. C.TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1550/840724; identificação de pessoa colectiva n.º 501837264;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 32/050804.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Aumentam o capital social da dita sociedade para duzentos mil

euros, sendo o aumento, no montante de vinte mil oitocentos e se-
tenta e seis euros, integralmente realizado através de novas entradas
em dinheiro, sendo uma de dez mil trezentos e oitenta e oito euros,
subscrita pelo sócio Paulo Jorge, ora primeiro outorgante marido, e
outra de dez mil quatrocentos e oitenta e oito euros, subscrita pela
sócia Carina Isabel, ora segunda outorgante, novas entradas estas que
correspondem à criação de duas novas quotas, uma no valor nominal
de dez mil trezentos e oitenta e oito euros, pertencente ao sócio Paulo
Jorge, e outra no valor nominal de dez mil quatrocentos e oitenta e
oito euros, pertencente à sócia Carina Isabel.

Que sob sua responsabilidade declaram que a importância do pre-
sente aumento já deu entrada na Caixa Social, não sendo exigida por
lei, pelo contrato de sociedade ou pela deliberação que fundamenta
este aumento a realização de outras entradas;

b) Transformam a referida sociedade comercial por quotas, sem
implicar dissolução, em sociedade anónima também de natureza comer-
cial, o que é lícito, já que todo o capital social está liberado, não exis-
tem quaisquer entradas previstas no contrato de sociedade por realizar,
não existem sócios titulares de direitos especiais, o valor do patrimó-
nio social não é inferior à soma do capital e da reserva legal, o que se
prova pelo balanço anual encerrado em 31 de Dezembro de 2004,
aprovado na reunião de 31 de Março do ano corrente da assembleia
geral, como consta da acta número trinta e seis, a transformação ob-
teve o parecer favorável de um revisor oficial de contas e não ocorre-
ram, desde a data a que se reporta aquele balanço até à presente data
alterações significativas no património que obstem à transformação.

Que na firma da sociedade transformada é apenas alterado o res-
pectivo aditamento, passando mesma a ser A. A. C. Têxteis, S. A., a
qual mantém o seu objecto e o concelho e freguesia da sua sede, fi-
cando o respectivo capital social, integralmente subscrito e realizado,
de duzentos mil euros, representado e dividido em quarenta mil ac-
ções, com o valor nominal de cinco euros cada uma, e ficando a mesma
sociedade a reger-se pelo contrato social ou estatutos, devidamente
aprovados pela já referida assembleia geral de 24 de Junho de 2005,
constantes do documento complementar, elaborado de harmonia com
o artigo 64.º do Código do Notariado, que apresentam e fica a fazer
parte integrante desta escritura.

Que nenhum sócio se exonerou, pelo que todos permanecem na
sociedade já transformada, participando no capital com o número de
acções correspondente ao valor da participação que já possuíam, ou
seja, o sócio Paulo Jorge Salgado Pereira com dezanove mil novecen-
tas e setenta acções, a sócia Carina Isabel Salgado Cortinhas com
dezanove mil novecentas e setenta acções e cada uma das sócias Maria
Amélia da Silva Matos, Maria Arminda Ferreira Salgado Cortinhas e
Maria Adelaide Ferreira Salgado com vinte acções.

Disseram ainda os outorgantes:
Que como únicos sócios da sociedade transformada deliberam no-

mear pela presente escritura os seguintes como titulares dos seus ór-
gãos sociais para o quadriénio de 2005-2008:

Conselho de administração: presidente — Paulo Jorge Salgado Pe-
reira, ora primeiro outorgante; vogais — Carina Isabel Salgado Corti-
nhas, ora segunda outorgante, e Maria Amélia da Silva Matos, ora
primeira outorgante.

Mesa da assembleia geral: presidente — Maria Arminda Ferreira
Salgado Cortinhas, ora terceira outorgante; secretário — Maria Ade-
laide Ferreira Salgado, ora quarta outorgante.

Fiscal único efectivo: Ribeiro & Azevedo, SROC, sociedade de re-
visores oficiais de contas, inscrita na respectiva ordem profissional
sob o n.º 99, com sede na Rua do Dr. Carlos Felgueiras, 98, 2.º, A, da
cidade da Maia, representada pelo sócio José Luís Pinto de Azevedo,
casado, residente na dita Rua do Dr. Carlos Felgueiras, 98, 2.º, A,
revisor oficial de contas inscrito na respectiva ordem profissional sob
o n.º 626; suplente — José Luís Cardoso Ribeiro, casado, residente na
Rua de Maria Manuela Moreira de Sá, 14, 3.º, São Mamede de Infes-
ta, Matosinhos, revisor oficial de contas inscrito na respectiva or-
dem profissional sob o n.º 660.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — A sociedade adopta a denominação de A. A. C. Têxteis, S. A.,
e tem a sua sede na Rua de Barrais, lugar de Quintão, freguesia de Vale
de São Martinho, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 — O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá cri-
ar, transferir ou encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação, em qualquer local do país ou do estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio por grosso
e representações de tecidos, malhas, obras têxteis, vestuário e ador-
nos pessoais.

ARTIGO 3.º

Tipo de sociedades participadas

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade poderá
adquirir e alienar, participações em sociedades de responsabilidade li-
mitada ou ilimitada, qualquer que seja o seu objecto, em sociedades
reguladas por leis especiais, bem como associar-se a quaisquer pessoas
singulares ou colectivas, a agrupamentos complementares de empre-
sas e agrupamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de duzentos
mil euros e encontra-se representado por 40 000 acções ordinárias,
tituladas, nominativas, com o valor nominal de cinco euros,cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 — Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 5000 mil
acções.

2 — Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo a sua assinatura ser aposta por meio de
chancela, por eles autorizada.

3 — A conversão de acções tituladas nominativas em acções titu-
ladas ao portador, fica sujeita a deliberação da assembleia geral que
autorize a conversão.
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ARTIGO 6.º

Transmissão de acções — Direito de preferência

1 — Na alienação, a qualquer título, de acções nominativas, os
accionistas não alienantes gozam de um direito de preferência, na
proporção das acções que detiverem.

2 — O exercício desse direito obedecerá às seguintes normas pro-
cessuais:

a) O accionista deverá comunicar o projecto da alienação ao con-
selho de administração mencionando todos os elementos necessários
ao perfeito conhecimento da projectada alienação, nomeadamente, o
nome e residência ou denominação e sede do pretenso, adquirente, o
preço, com indicação do seu total e, ainda, do valor que corresponde
a cada acção, e suas condições de pagamento;

b) No prazo de cinco dias úteis a contar da recepção da comunica-
ção referida na anterior alínea a), o conselho de administração, co-
municará a projectada operação aos restantes accionistas, indicando
qual a quota parte das acções alienandas que cabe a cada um;

c) Dentro dos 10 dias úteis seguintes ao do recebimento da comu-
nicação referida na precedente alínea b), cada accionista comunicará,
ao conselho de administração, se pretende apenas preferir na quota
parte que proporcionalmente lhe respeita nas acções alienandas, ou
sobre número diverso;

d) No caso de as comunicações de preferência excederem o núme-
ro das acções alienandas, poderão estas proporcionalmente rateadas,
mas só depois de atendidos os pedidos dos accionistas que tiverem
limitado a sua preferência ao número de acções que proporcional-
mente lhes caberia ou a um número inferior;

e) As operações de rateio serão levadas a cabo pelo conselho de
administração, que, dentro dos oito dias úteis seguintes ao final do
prazo estabelecido na anterior alínea c), comunicará o resultado da
preferência ao alienante e aos accionistas que a tiverem exercido;

f) Fixado que seja o número de acções a atribuir a cada preferente,
deverá este pagar ao alienante o respectivo preço, no prazo de oito
dias úteis a contar do recebimento da comunicação prevista na ante-
rior alínea e) ou nas mesmas condições que constam da comunicação
referida na alínea a) deste n.º 2, caso tais condições prevejam que o
pagamento do preço é diferido no tempo;

g) Se a preferência, no seu conjunto, não abranger a totalidade das
acções alienandas, as acções não abrangidas pela preferência poderão
ser livremente negociadas pelo seu titular.

Nas transmissões a título gratuito, observar-se-ão, com as necessá-
rias adaptações, as mas dos números um e dois deste artigo, sendo que
o valor das acções é o que resultar do balanço da sociedade, reportado
ao último exercício, devidamente aprovado.

Todas as comunicações referidas neste artigo serão feitas por meio
de carta registada, aviso de recepção.

ARTIGO 7.º

Constituição de usufruto e penhor sobre acções

1 — A constituição de penhor sobre as acções apenas é permitida
nos casos de o penhor se destinar a garantir:

a) Dívidas da sociedade;
b) Créditos de que a sociedade seja titular sobre accionistas;
c) Débitos do accionista a outro ou outros accionistas.
2 — A constituição de usufruto sobre as acções apenas é permitida

se estiver de acordo com o interesse da sociedade, sendo que cabe à
assembleia geral apreciar e deliberar sobre a existência ou não desse
mesmo interesse.

3 — Para efeitos do anterior n.º 2, o accionista interessado deve
comunicar ao presidente da mesa da assembleia geral a sua intenção
de constituição de usufruto, através de carta registada com aviso de
recepção, a qual deverá conter todos os elementos necessários para a
tomada da deliberação referida no mesmo número dois, entre eles a
identificação completa da pessoa ou pessoas a favor de quem preten-
de que o usufruto seja constituído.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 — Sem o consentimento do respectivo accionista, a assembleia
geral poderá deliberar a amortização de acções sempre que entenda
que a manutenção da qualidade de accionista pode ser inconveniente
ou prejudicial para os interesses da sociedade, o que se verificará, de-
signadamente, nos seguintes casos:

a) Prática, pelo accionista, de actividades lesivas do seu bom nome
ou do bom nome e dos interesses da sociedade;

b) Prática, pelo accionista, em nome ou em representação da Socie-
dade, de qualquer acto em desconformidade com as deliberações dos
órgãos sociais, com a lei, em geral, ou com as normas destes estatutos;

c) Cessação, por destituição, de funções nos órgãos sociais;
d) Instauração, por quem quer que seja, de processo de execução

contra o accionista;
e) Incumprimento, pelo accionista, do previsto no artigo 6.º dos

presentes estatutos;
f) Constituição de penhor ou de usufruto sobre acções com desres-

peito pelo disposto no artigo étimo destes estatutos.
2 — Na sua deliberação, que deve ser tomada dentro do prazo de um

mês a contar da data em que seja conhecido o respectivo facto deter-
minante, a assembleia geral fixará as condições que a amortização de
acções será efectuada, sendo que o respectivo preço corresponderá o
valor nominal das acções, e será pago em 12 prestações trimestrais,
sem qualquer juro.

ARTIGO 9.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos termos
da lei.

Quando as obrigações não forem escriturais os respectivos títulos
serão assinados por dois administradores, podendo as assinaturas ser
feitas por meio de chancela por eles autorizada.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição da assembleia geral

A assembleia geral é composta somente pelos accionistas que se-
jam titulares legítimos de acções ou de cautelas que as substituam com
direito a, pelo menos, um voto e que, até oito dias antes da realiza-
ção da assembleia, comprovem, junto da sociedade, a sua legitimida-
de, comprovação que terá de ser feita através do certificado emitido
pelo depositário, do registo ou da posse dos títulos.

ARTIGO 11.º

Representação de accionistas

1 — Os accionistas que sejam pessoas singulares só poderão fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascen-
dente ou descendente, membro do conselho de administração ou ou-
tro accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa que indique
o nome, o domicílio do representante e a data da assembleia.

2 — Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar pela pessoa que para o efeito designarem através de carta.

3 — A autenticidade das cartas referidas nos números anteriores
será apreciada pelo presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Convocação

1 — As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da
mesa.

2 — Quando todas as acções forem nominativas as publicações
previstas na lei, para aquele efeito, poderão ser substituídas por cartas
registadas expedidas com uma antecedência superior a vinte e um dias
em relação à data da reunião.

ARTIGO 14.º

Funcionamento da assembleia geral

Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira convoca-
ção, sobre a alteração do 1ntrato de sociedade, fusão, cisão, transfor-
mação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a lei
exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presentes ou
representados accionistas que detenham, pelo menos, acções corres-
pondentes 75 % do capital social.

ARTIGO 15.º

Competência da assembleia geral

A competência da assembleia geral é a que lhe está atribuída na lei
e a consagrada nestes estatutos.
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ARTIGO 16.º

Deliberações dos accionistas

1 — Sejam quais forem os assuntos, as deliberações da assembleia
geral deverão ser aprovadas por votos correspondentes a, pelo me-
nos, 75 % do capital social.

2 — O disposto no número anterior não prejudica a observância
de maioria superior, nos casos em que a lei o exija.

ARTIGO 17.º

Relação entre votos e acções

A cada acção ordinária corresponde um voto.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 18.º

Modalidade da administração e fiscalização

A administração e a fiscalização da sociedade serão exercidas por
um conselho de administração e um fiscal único, respectivamente.

SECÇÃO I

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

Composição e eleição

1 — O conselho de administração será composto por três adminis-
tradores, sendo um o presidente e dois os vogais, accionistas ou não,
eleitos pela assembleia geral, que também elegerá o presidente.

2 — Os administradores só podem ser eleitos ou destituídos por uma
maioria de votos que represente, pelo menos, 75 % do capital social.

ARTIGO 20.º

Competência do conselho de administração

Compete, designadamente, ao conselho de administração, sem pre-
juízo de outras atribuições legais ou estatutárias:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens; para o efeito, o conselho de administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e o plano da sociedade;
c) Abrir e encerrar estabelecimentos;
d) Tomar de arrendamento, adquirir, alienar e onerar bens imó-

veis, bem como adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis e
valores mobiliários, nomeadamente acções e partes de capital em
quaisquer sociedades;

e) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras empresas.

ARTIGO 21.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 — O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por mês e, além disso, todas, as vezes que o presidente ou dois dos
seus membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 — O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 — As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emitidos.
4 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-

ões do conselho por outro administrador mediante carta dirigida ao
respectivo presidente que indique o dia e a hora da reunião a que se
destina.

ARTIGO 22.º

Formas de obrigar a sociedade

1 — Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças, terão validade quando assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários, nos termos do respectivo mandato;
e) Um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado pelo conselho de administração ou por qualquer adminis-
trador com poderes para o designar.

2 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um dos mandatários.

ARTIGO 23.º

Caução do exercício da administração

Por sua deliberação, a assembleia geral poderá dispensar os admi-
nistradores de prestarem caução para o exercício do seu cargo.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 24.º

Composição

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal, sendo elei-
tos em assembleia geral um membro efectivo e um suplente, os quais
serão revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais
de contas.

ARTIGO 25.º

Competência do fiscal único

A competência do fiscal único é a que lhe está atribuída na lei e a
consagrada nestes estatutos.

CAPÍTULO V

Exercício social, contas e lucros

ARTIGO 26.º

Duração do exercício social

O exercício social coincide com o ano cível.

ARTIGO 27.º

Aplicação dos resultados líquidos

Os resultados líquidos, depois de deduzidas as parcelas que, por lei,
devam destinar-se à formação da reserva legal, terão a aplicação que a
assembleia geral destinar.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

Duração do mandato dos membros dos órgãos sociais

1 — O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
contando-se, como completo o ano em que a eleição tenha tido lu-
gar, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 — Excepto nos casos de destituição ou renúncia, os titulares dos
órgãos sociais deverão manter-se em funções até à data da posse dos
substitutos, mesmo que esta tenha lugar para alem do período para que
hajam sido designados.

ARTIGO 29.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não, conso-
ante o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 30.º

Distribuição de reservas e adiantamento sobre lucros

Precedendo autorização da assembleia geral e parecer favorável do
fiscal único, poderá o conselho de administração, nos termos da lei,
proceder à distribuição de reservas aos accionistas ou fazer adianta-
mentos sobre lucros no recurso de um exercício.

ARTIGO 31.º

Anúncio para o exercício do direito de preferência em aumento
de capital por entradas em dinheiro

Caso todas as acções sejam nominativas, o anúncio para o exercí-
cio do direito de preferência em aumento de capital por entradas em
dinheiro pode ser substituído por carta registada.

Conferi e está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007232731



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 16 — 23 de Janeiro de 20061672-(30)

COMIFRIO — PRODUTOS PRÉ-COZINHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7287/040105; identificação de pessoa colectiva
n.º 506715612; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010384970

MONTEIRO & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º  4912/990315; identificação de pessoa colectiva
n.º 504323776; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008326888

CONFECÇÕES PORTELA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6290/011024; identificação de pessoa colectiva
n.º 505607859; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008327205

PGA — INDÚSTRIA DE COLLANTS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6280/011019; identificação de pessoa colectiva
n.º 505645491; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008326900

FERNANDO SILVA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2332/890523; identificação de pessoa colectiva
n.º 502167335; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010359429

TRIBORDA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2448/891229; identificação de pessoa colectiva
n.º 502265620; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010381106

ÂNGELO MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4186/970128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503803847; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010384873

FAMPACK — FABRICAÇÃO E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 6341/011126; identificação de pessoa colectiva
n.º 505759900; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: of. 17, of. 18 e 19/050908.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à cessação de
funções do gerente João Francisco Malheiro de Carvalho.

Data: 28 de Julho de 2005.
Causa: por renúncia.
Cessação de funções da gerente Fernanda Gabriela de Sá Alves

Peliteiro.
Data: 28 de Julho de 2005.
Causa: por renúncia.
Alteração parcial do pacto social.
Artigos alterados: 4.º e n.os 2 e 3 do artigo 7.º, pelo que passam a

ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil e um euros e está dividido em duas
quotas, sendo uma no valor nominal de três mil trezentos e trinta e
quatro euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Oliveira Correia, e
outra no valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros,
pertencente à sócia Liliana Filipa Gonçalves Moreira Pinto.

ARTIGO 7.º

1 — ...............................................................................................
2 — Foram já nomeados gerentes ambos os sócios, Carlos Manuel

Oliveira Correia e Liliana Filipa Gonçalves Moreira Pinto.
3 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

O Adjunto do Conservador, Rui Pedro Carvalho da Costa Campos.
2007941546

MACHADO & PEDROSA — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7781/050908; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/050908.

Certifico que entre Carlos Alberto Martins Machado, casado na
comunhão de adquiridos com Maria Emília Barbosa de Azevedo, Pau-
lo Alexandre de Abreu Pedrosa, solteiro, maior, e Nuno Renato Aze-
vedo Rodrigues, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Machado & Pedrosa — Instalações
Eléctricas, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade terá a sua sede social na Avenida de Silva Pereira,
507, freguesia de Bairro, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a realização de todo o tipo de insta-
lações, montagens e infra-estruturas gerais eléctricas, assistência e
reparações eléctricas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros, e está dividido nas seguintes quotas:

a) Duas quotas iguais do valor nominal de oito mil euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Martins Ma-
chado e Paulo Alexandre de Abreu Pedrosa;

b) Uma quota do valor nominal de quatro mil euros pertencente
ao sócio Nuno Renato Azevedo Rodrigues.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como tomar de

trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira.
4 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Carlos Alberto

Martins Machado e Paulo Alexandre de Abreu Pedrosa.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares de capital até ao montante de trinta e
cinco mil euros.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consentimento da
sociedade.

2 — No caso de cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estra-
nhos é reservado o direito de preferência em primeiro lugar aos sóci-
os não cedentes e em segundo lugar à sociedade.

ARTIGO 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.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

Conferi e está conforme.

O Adjunto do Conservador, Rui Pedro Carvalho da Costa Campos.
2007941490

F. S. M. — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1388/820706; identificação de pessoa colectiva
n.º 501297391; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 30; números e data das apresentações: 22 e 23/050909.

Certifico que o sócio da sociedade acima referida delibera proceder
à alteração parcial do pacto de sociedade quanto ao artigo 3.º e ao
artigo 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais bens e valores constantes da escrita social é de duzentos
e cinquenta mil euros, e está dividido em duas qotas do valor nomi-
nal de cento e vinte e cinco mil euros cada, pertencentes ambas ao
sócio José Ferreira dos Santos.

ARTIGO 6.º

A gerência, administração e direcção da sociedade compete ao só-
cio José Ferreira dos Santos, que, desde já, fica nomeado gerente, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral,

sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007944529

FAMALIPEÇAS — SOLUÇÕES TÉCNICAS
EM MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5718/010105; identificação de pessoa colectiva
n.º 505245477; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010359470

FAMALIPEÇAS — SOLUÇÕES TÉCNICAS
EM MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5718/010105; identificação de pessoa colectiva
n.º 505245477; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010358732

FAMALIPEÇAS — SOLUÇÕES TÉCNICAS
EM MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5718/010105; identificação de pessoa colectiva
n.º 505245477; data da apresentação: 050630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi e está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010359461

AQUALUMÍNIO — SERRALHARIA E COMÉRCIO
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5798-A/010403; identificação de pessoa colectiva
n.º 505382300; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010375602

AQUANORTE — COMÉRCIO DE PISCINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4361/970806; identificação de pessoa colectiva
n.º 503945170; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010375599
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ABREU & VICTOR PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5677/001122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505227720; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010365461

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES FAILIME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1728/860404; identificação de pessoa colectiva
n.º 501652370; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007023601

LAURA FAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6930/020621; identificação de pessoa colectiva
n.º 506204707; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008326829

AMÉRICO MACIEL — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6842/030227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505933470; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008326853

LUÍS SILVA & JOAQUIM MELO — CONSTRUÇÃO
E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6820/030106; identificação de pessoa colectiva
n.º 506429008; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008326837

LAVANDARIA LANDINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6816/020917; identificação de pessoa colectiva
n.º 506295680; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010384920

MANUEL GOMES CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6730/020411; identificação de pessoa colectiva
n.º 502369116; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009932188

SCALEA — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6729/021203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504336070; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010384857

ANA MIRRA — AGENTE DE COMERCIO TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6729/021203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504336070; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010365445

PEREIRA DE MAGALHÃES — ARQUITECTURA
E DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6597/020627; identificação de pessoa colectiva
n.º 506129462; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010384911

DELÃESLIMPA — LIMPEZAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7235/031022; identificação de pessoa colectiva
n.º 506722287; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006256505

GYM’S FOR WOMEN — GINÁSIO
DE EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7246/031105; identificação de pessoa colectiva
n.º 506663159; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010365429
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JORGE CARVALHO & TINOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7140/030611; identificação de pessoa colectiva
n.º 506527018; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009209648

PAULO FARIA & IRMÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7090/030407; identificação de pessoa colectiva
n.º 506516121; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006256513

MARIA ISABEL FERREIRA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7047/030120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506433005; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008326845

AQUECIRREGA DE CASTRO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7025/021029; identificação de pessoa colectiva
n.º 502137959; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010365453

FIBRILA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS
TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7554/041126; identificação de pessoa colectiva
n.º 507087720; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2009471121

TOP WORLD — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7474/040823; identificação de pessoa colectiva
n.º 507057171; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010365410

ISFER — MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7311/040123; identificação de pessoa colectiva
n.º 506817067; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2008326942

JOSÉ MAGALHÃES — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5660/001108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505131870; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2008327191

CLÍNICA MÉDICA FRADELENSE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5339/000606; identificação de pessoa colectiva
n.º 504936247; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007033119

NUTRIGETAL — FACTORES DE PRODUÇÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5284/000405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504865137; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010384890

POLIMAC — MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5251/000309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502515872; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010358228

POLIMAC — POLÍMEROS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5250/000309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501999213; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010358236
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BOFITEL — INDÚSTRIA DE BOTÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5210/000128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504759140; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2002212716

DELÃESCONTA — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5187/000106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504737856; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010384881

MONIAL — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6103/010822; identificação de pessoa colectiva
n.º 505534711; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010363558

FRIÃES — COMPONENTES DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6236/011010; identificação de pessoa colectiva
n.º 505737604; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2009209672

DUARTE SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7772/050818; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 26/050818.

Certifico que Manuel Joaquim Duarte dos Santos, casado na comu-
nhão de adquiridos com Maria Fernanda Padrão Neves Santos, cons-
titui a sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Duarte Santos, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Boavista, 222, freguesia de Fradelos, concelho de
Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actos médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, representado por uma só quota, do mesmo valor,
pertencente o sócio Manuel Joaquim Duarte Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme deliberação da assembleia geral, incumbe o sócio Manuel

Joaquim Duarte dos santos, que desde já, fica nomeado gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos, nomeadamente, na compra e venda de viaturas automó-
veis.

§ único. Fica desde já autorizada a gerência a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade, mesmo antes do seu registo desde que os mes-
mos visem a prossecução do seu objecto social, e a proceder ao levan-
tamento do capital depositado, para fazer face ás despesas com o
funcionamento e laboração da sociedade, bem como, para a compra de
bens de equipamento.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores ao
décuplo do capital social.

Conferi e está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007239108

HÉLDER ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º  6931/021018; identificação de pessoa colectiva
n.º 506296199; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
050908.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Agosto de 2005.

Conferi e está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007761327

PAVIRESINA — PAVIMENTOS INDUSTRIAIS
EM RESINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2010/871207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501907203; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 06/050908.

Certifico que a sede da sociedade acima referida alterou para a Rua
do Conde de Riba de Ave, 1099, freguesia de Riba de Ave.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007941139

TRANSPORTES CARNEIRO & TAVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4686/980722; identificação de pessoa colectiva
n.º 504212516; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010365488

CONFECÇÕES FIANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1867/870108; identificação de pessoa colectiva
n.º 501763660; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2005133612
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GAVIM — TÊXTEIS E ACABAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1918/870318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501799176; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010368339

UNIMODA — INDÚSTRIA DE BORDADOS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1925/870413; identificação de pessoa colectiva
n.º 501777709; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2002212732

DISCOFILME — ATELIER DE FILMES
PARA BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2630/900907; identificação de pessoa colectiva
n.º 502412267; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2002212694

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GONDIFELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7299/040116; identificação de pessoa colectiva
n.º 504715275; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

20 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2005133604

MARQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 789/770520; identificação de pessoa colectiva
n.º 500652708; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
15/050907.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a partir de 28 de Junho de 2005.

Conferi e está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007939150

ARMINDO FERNANDES GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5295/000418; identificação de pessoa colectiva
n.º 504853848; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 09/
050818.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:

ARTIGO 1.º

A) Aumentam o capital social da referida sociedade de cento e vin-
te e cinco mil euros para duzentos mil euros, sendo o aumento, no
montante de setenta e cinco mil euros, realizado da seguinte forma:

a) Por incorporação de reservas livres, disponíveis para o efeito,
quanto ao montante de vinte e quatro mil euros, valor a acrescer às
referidas quotas proporcionalmente ao seu respectivo valor nominal;

b) Por novas entradas em dinheiro quanto ao montante de cin-
quenta e um mil euros, sendo vinte e quatro mil quatrocentos e oiten-
ta euros pelo primeiro outorgante, dezoito mil trezentos e sessenta
euros pela segunda outorgante e quatro mil e oitenta euros por cada
um dos terceiro e quarta outorgantes, entradas essas também a acres-
cerem às quotas de que respectivamente são titulares.

Assim, em resultado deste aumento, a quota do sócio Armindo
Fernandes Gomes passa a ter o valor nominal de noventa e seis mil
euros, a quota da sócia Maria Helena Ferreira da Cunha passa a ter o
valor nominal de setenta e dois mil euros e as quotas de cada um dos
sócios Agostinho Ferreira Gomes e Paula Cristina Ferreira Gomes
passam, cada uma delas, a ter o valor nominal de dezasseis mil euros.

B) Alteram o objecto da identificada sociedade para construção e
engenharia civil, compra e venda de bens imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim, aquisição de urbanizações e loteamentos e a
sua revenda no todo ou em parte;

C) Alteram finalmente, e consequentemente, no respectivo pacto
social o n.º 1 do artigo 2.º e o artigo 3.º, os quais passam a ter a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, aquisição de urbanizações e loteamentos e a sua revenda no todo
ou em parte.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de duzentos mil euros e está dividido em quatro
quotas, sendo uma no valor nominal de noventa e seis mil euros,
pertencente ao sócio Armindo Fernandes Gomes, outra no valor
nominal de setenta e dois mil euros, pertencente à sócia Maria Hele-
na Ferreira da Cunha, e duas no valor nominal de dezasseis mil euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Agostinho Ferreira
Gomes e Paula Cristina Ferreira Gomes.

O texto completo do contrato encontra-se depositado na respec-
tiva pasta.

Conferi e está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004236507

LUÍS FILIPE SANTOS FERREIRA, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 18/980519; identificação de pessoa colectiva
n.º 818574330; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/
050906.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Agosto de 2005.

Os livros estão depositados e poderão ser consultados no Largo do
Sardoal, 15, freguesia de Lousado, concelho de Vila Nova de Famali-
cão, e serão conservados durante 5 anos.

Conferi e está conforme.

O Adjunto do Conservador, Rui Pedro Carvalho da Costa Campos.
2007941481

ARMINDO FERNANDES GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5295/000418; identificação de pessoa colectiva
n.º 504853848; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 20 e 21/050907.
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Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Armindo Fernando Gomes.
Data: 29 de Agosto de 2005.
Causa: renúncia.

Conferi e está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004236515

CHURRASQUEIRAS PACHECO — FABRICO
DE CHURRASQUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7780/050906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 05/050906.

Certifico que, entre Vítor Manuel da Costa Pacheco, casado na
comunhão de adquiridos com Vera Mónica Pereira Carvalho Pache-
co, e Vera Mónica Pereira Carvalho Pacheco, casada com o sócio
Vítor Manuel da Costa Pacheco no indicado regime de bens, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Churrasqueiras Pacheco — Fabrico de
Churrasqueiras, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, freguesia
de Lagoa, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como estabelecer filiais, sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em, fabrico e comércio de churrasqueiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, distribuídos por duas quotas iguais, no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, cada uma, pertencente uma a cada um
dos sócios Vítor Manuel da Costa Pacheco e Vera Mónica Pereira
Carvalho Pacheco.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe à só-
cia Vera Mónica Pereira Carvalho Pacheco, que desde já é nomeada
gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de duzentos mil eu-
ros, mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Poderão os sócios celebrar contratos de suprimentos com a socie-
dade, nas condições que também vier a ser deliberadas em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 20 dias.

Conferi e está conforme.

O Adjunto do Conservador, Rui Pedro Carvalho da Costa Campos.
2010368991

ANA MIRRA — AGENTE DE COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6621/020521; identificação de pessoa colectiva
n.º 506176789; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 02/050905.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder à mudança de sede para a Rua da Ilha, I e C, freguesia de
Joane.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

O Adjunto do Conservador, Rui Pedro Carvalho da Costa Campos.
2011306965

ALCINO PINHEIRO DE ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1528/840404; identificação de pessoa colectiva
n.º 501457941; data da apresentação: 050630.

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

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010383177

BRAGANÇA
BRAGANÇA

ÓPTICA CLÍNICA BRIGANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1445/
020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506107760; data da
apresentação: 20050712.

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

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 2009468503

GOLFIPESCA, COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1769/
20050914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050914.

Certifico que, entre Manuel António Parente, casado, e José Luís
Brás Saraiva, casado, foi constituída uma sociedade por quotas, que se
rege nos termos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma GOLFIPESCA, Comércio de Pro-
dutos Alimentares, L.da, e tem a sua sede no lugar de Paçó de Mós,
freguesia de Mós, concelho de Bragança.

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

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

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

2.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de produtos ali-
mentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, cada uma delas pertencentes a
cada um dos sócios Manuel António Parente e José Luís Brás Saraiva.

4.º

Poderão, ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do capital social.
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5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio ou
não, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Luís Brás Saraiva.

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

procuradores, para a prática de determinados actos.

6.º

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

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

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

7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na clá-

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

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral
2 — A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea

d) do número um, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, posteri-

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

15 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria
Moreira de Sousa. 2007890909

PEDRADURA — PERFUMES E ADEREÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 763/
19931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503096911; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050915.

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

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vilma da
Conceição da Silva. 2009468457

FIAFLOR — ISABEL SOFIA BERNARDO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1767/
20050908; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050908.

Certifico que Isabel Sofia de Sampaio Melo Bernardo, solteira,
maior, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas, que se rege
nos termos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma FIAFLOR — Isabel Sofia Bernar-
do, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Sabor,
Loteamento Varandas do Sabor, lote 2, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia de Santa Maria, concelho de Bragança.

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

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

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

2.º

A sociedade tem por objecto comércio de flores, plantas e semen-
tes para jardins, construção e manutenção de jardins e espaços verdes.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde a uma única quota pertencente ao único sócio
Isabel Sofia de Sampaio Melo Bernardo.

4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio ou
não, ficando desde já nomeado gerente, o sócio, Isabel Sofia de Sam-
paio Melo Bernardo.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,

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

5.º

Fica expressamente autorizada a celebração de quaisquer negócios
jurídicos que visem a prossecução do objecto social entre o sócio único
e a sociedade.

8 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dulce Maria
Moreira de Sousa. 2007890887

COIMBRA
ARGANIL

VIVEIROS DO VALE DA RAMA, L.DA

Sede: Ponte da Mucela, São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00364/
900927; identificação de pessoa colectiva n.º 502438959.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004, em 24 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008238571

URBARG — GABINETE DE URBANISMO
E ARQUITECTURA DE ARGANIL, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00477/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503691844.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2004, em 24 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Moreira. 2008238580

 UNIALVA — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Capital social: € 25  000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00105/
730116; identificação de pessoa colectiva n.º 500291640.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pelas apresentações n.os 01 e 02/12092005,
ficou averbada à inscrição n.º 1, a cessação de funções dos gerentes
Laurentino Marques da Costa e Fernando das Neves Santos Oliveira,
por renúncia, em 9 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Sónia
Cristina Ferreira Fernandes Salvado. 2008238300

CANTANHEDE

COFRACIARTE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1729/20050915; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507462076; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
06/20050915.

Certifico que, entre Teresa Sofia Rafael Cardoso e Renato André
Correia Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COFRACIARTE — Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Praça do Marquês de Marialva, 10,
2.º , sala 18, freguesia, concelho e cidade de Cantanhede.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim, demolições, terraplanagem e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sessen-
ta mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de cinquenta e sete mil euros perten-
cente à sócia Teresa Sofia Rafael Cardoso, e uma de três mil euros
pertencente ao sócio Renato André Correia Alves.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente
a sócia Teresa Sofia Rafael Cardoso.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o destino
seguinte:

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

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

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso,
podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos a acordar em assembleia geral.

19 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2009261976

I. B. E. C. — INSTITUTO DE BELEZA E ESTÉTICA
DE CANTANHEDE, L.DA

(actualmente BODY FINE — ESTÉTICA
DE CANTANHEDE, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1724/20050802; identificação de pessoa colectiva
n.º 507316800; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20050916.

Certifico que, com relação a sociedade em epígrafe, foi parcial-
mente alterado o contrato social, tendo, por consequência, os n.os 1
e 2 do artigo 1.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Body Fine — Estética de
Cantanhede, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Amélia M. Car-
neiro, lote 15, Urbanização Luís de Camões, freguesia, concelho e
cidade de Cantanhede.

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

20 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009262000

PRIME QUALITY — CONSULTORIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 01643/20040923; identificação de pessoa colectiva
n.º 504347659; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 6 e 7/20050627.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Prime Quality — Consultoria e
Sistemas de Informação, L.da, e tem a sua sede na Praça do Marquês
de Marialva, Edifício Combatentes, 1.º, O, freguesia e concelho de
Cantanhede.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, em qualquer ponto do país.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de nove mil
euros, representados por três quotas iguais, no valor nominal de três
mil euros cada uma, pertencentes, duas, à sócia Prime Quality — Con-
sultoria e Sistemas de Informação, L.da, e outra ao sócio Ricardo Jor-
ge Oliveira Marques dos Santos Cavadas.

ARTIGO 5.º

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

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — Mantém-se na gerência o sócio Ricardo Jorge Oliveira Mar-

ques dos Santos Cavadas, já anteriormente designado gerente.

Certifico ainda que a sociedade deslocou a sede para a Rua dos
Conselheiros de Carvalho, 5, rés-do-chão, Cantanhede.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

7 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Conceição Maria Bessa
da Silva Branco. 2009260910

COIMBRA

AUTO TÁXIS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1304;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460760; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 05/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011019877

IRTEL — INSTALAÇÕES DE RÁDIO TELEVISÃO
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3326;
identificação de pessoa colectiva n.º 501583033; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 68/20050701.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011032776

ESPELHO DE ÁGUA — HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9388;
identificação de pessoa colectiva n.º 506198340; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 20/20050701.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2007651670

ALBUQUERQUE & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 226;
identificação de pessoa colectiva n.º 507154509; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 40/20050701.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011362393

CRUDE, COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 09802;
identificação de pessoa colectiva n.º 506723607; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 226/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011012511

MARIA CÉLIA PATRÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7744;
identificação de pessoa colectiva n.º 504758187; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 241/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade, foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011021570

BRAKES AND CLUTCHES — RECONDICIONAMENTO
DE TRAVÕES E EMBRAIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7614;
identificação de pessoa colectiva n.º 506715647; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

26 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011022207

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA QUINTA
DAS VARANDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6865;
identificação de pessoa colectiva n.º 502212560; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade, foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008282791

SANTIX — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 00916;
identificação de pessoa colectiva n.º 500240159; inscrição n.º 17;
número e data da apresentação: 357/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2009806506

ABÍLIO, MIGUEL & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 08483;
identificação de pessoa colectiva n.º 505232308; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 229/20050630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes aos anos de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011033500

FÁBRICA DE MALHAS REDINIZES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 505490340; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2008294340

O BONZÃO — SNACK-BAR, DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2351;
identificação de pessoa colectiva n.º 500720959; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 42/20050701.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011040230

SOUND, LIGHT AND CREW — EQUIPA
E EQUIPAMENTO PARA ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8494;
identificação de pessoa colectiva n.º 505296004; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 50/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011018080

CARDOCE — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
E LATOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4164;
identificação de pessoa colectiva n.º 502253932; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 47/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2011013844

LEOWEB INFORMÁTICA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7488;
identificação de pessoa colectiva n.º 504340590; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 86/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2011013674

FRIAS & FRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 02252;
identificação de pessoa colectiva n.º 500644934; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 12/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012996

JOSÉ A. GUARDADO CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3308;
identificação de pessoa colectiva n.º 501532480; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 127/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a designação para o cargo de gerente de Elisa Custódio Soares, por
deliberação de 14 de Junho de 2005.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008294978

ADEGA COOPERATIVA DE SOUSELAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 36;
identificação de pessoa colectiva n.º 500008809; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 114/20050621.

Certifico que, com referência à cooperativa em epígrafe, por deli-
beração de 8 de Maio de 2005, foram designados os seguintes mem-
bros dos órgãos sociais, para o triénio 2005-2007:

Direcção: efectivos — Fausto Custódio Correia, José Carlos Calhoa
Morais e João da Costa Paulino; suplentes — Domingos Almeida Si-
mões Serra, Altamiro Ramos Martins e Francisco Lopes Prior de Al-
meida; conselho fiscal: efectivos — Aristides Simões Dias, Amândio
Morais Rodrigues e António Forte Soares; suplentes — António Fer-
nandes de Almeida, Fernando Lopes Morais e Durval Alves Pascoal.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008282260

CARDOSO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2160;
identificação de pessoa colectiva n.º 500613745; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011022525

CLÍNICA DE NEUROLOGIA PUREZA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9662;
identificação de pessoa colectiva n.º 505270056; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 48/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2008294951

PWB — PORTUGUESE E WORLD BUSINESS
CONSULTADORIA EM NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9334;
identificação de pessoa colectiva n.º 506152235; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 55/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2008294960

DUARTE & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2255;
identificação de pessoa colectiva n.º 500641404; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 157/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011031745

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA SALOMÃO ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8832;
identificação de pessoa colectiva n.º 505583780; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 160/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011031753
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SAVICONTA — CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 04056;
identificação de pessoa colectiva n.º 502196610; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 30/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011019990

HOBRASIL — PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 02770;
identificação de pessoa colectiva n.º 501229124; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 15/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011013003

CONSTRUÇÕES PALAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9276;
identificação de pessoa colectiva n.º 506234894; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 150/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000082360

COIMLIMPE — HIGIENE E LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7216;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208373; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 08/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011022541

EPICENTRO DISTRIBUIDORES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5263;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004448; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 10/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011022690

G.  S.  F. — CÓPIAS ACADÉMICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6818;
identificação de pessoa colectiva n.º 504060562; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 20/20050606.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerente, de Gina Maria Simões Fernandes,
por renúncia, em 15 de Junho de 2005.

Mais certifica que, na mesma data, foi designado para o cargo de
gerente, Eduardo Jorge Ramos Morais Arede.

16 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008283488

COIMBRAPOLIS — SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM COIMBRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8747;
identificação de pessoa colectiva n.º 505077973; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 05 e 06/20050912.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 30 de
Abril de 2005, José Tomás Moreno Cruz, cessou as suas funções de
vogal do conselho de administração por renúncia.

Certifica ainda que, em 11 de Agosto de 2005, foram designados
os seguintes membros dos órgãos sociais para 2005-2006 (até 31 de
Dezembro de 2006):

Conselho de administração: presidente — Pedro Manuel Tavares
Lopes de Andrade Saraiva; vogais — João José Nogueira Gomes Re-
belo e José Filipe Neves Gameiro Fernandes; fiscal único: efectivo —
Leal & Carreira — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por José Luís de Sousa Leal; suplente — Maria Manuel de
Artilheiro Coelho Gonçalves.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Isabel
Maria Batista Louro. 2009783433

PRAGMINO — SERVIÇOS DE CONSULTORIA
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 544;
identificação de pessoa colectiva n.º 507328256; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 11/20050921.

Certifico que, foi constituída entre José Manuel Vieira Fernandes
Leitão Diogo casado com Alexandra Maria Funico Seabra, em sepa-
ração de bens; e Pedro Miguel Neto dos Santos Mariano, divorciado,
a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A firma da sociedade é constituída pela denominação PRAG-
MINO — Serviços de Consultoria e Comunicação, L.da, e a sua sede
fica instalada no Parque Empresarial de Eiras, lote 18, freguesia de
Eiras, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de consultoria
comunicação (à excepção da consultoria jurídica).

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte mil euros, e corresponde à soma de
duas quotas: uma, de dezoito mil euros, pertencente ao sócio José
Manuel Vieira Fernandes Leitão Diogo, e outra de dois mil euros
pertencente ao sócio Pedro Miguel Neto dos Santos Mariano.

2 — O capital social encontra-se realizado em dinheiro, em meta-
de, devendo a parte restante ser realizada no prazo de três anos, ten-
do o sócio José Manuel realizado a importância de nove mil euros e
o sócio Pedro Miguel a importância de mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, toma-se necessário o con-

sentimento da sociedade, tendo, nesse caso, preferência a sociedade
em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes, sócios ou não sócios, a serem eleitos em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio, José Manuel Vieira
Fernandes Leitão Diogo.

3 — A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura, de um gerente.

4 — Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores, para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, conferindo-
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-lhes os poderes necessários através do competente instrumento de
representação.

ARTIGO 6.º

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

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

mento, arrematação ou venda ou adjudicação judiciais.
2 — Excepto no caso referido na alínea a) deste artigo, em que

prevalecerá o acordo convencionado, a contrapartida da amortização
da quota será a quer resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto idêntico ou diferente do seu, bem como participar em quaisquer
formas de cooperação entre empresas, designadamente em consórci-
os, associações em participação e agrupamentos complementares de
empresas, desde que tal seja deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009783905

ESSENG — ESTUDOS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5273;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004030; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 85/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000085571

PAIS & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 352;
identificação de pessoa colectiva n.º 507146476; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 32/20050615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a designação para o cargo de gerente, de José Alexandre de Freitas
da Cunha Ferreira, por deliberação de 15 de Fevereiro de 2005.

15 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289630

NEA CENTRO — NOVOS EQUIPAMENTOS
DE AUTOMAÇÃO DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5651;
identificação de pessoa colectiva n.º 503291072; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 39/20050615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o projecto de fusão, na modalidade de fusão por incorporação na
sociedade Konica Minolta Business Solutions Portugal, L.da

15 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289621

J. M. RAMOS RODRIGUES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9935;
identificação de pessoa colectiva n.º 506881482; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 05/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008286096

CLIPGEST CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9108;
identificação de pessoa colectiva n.º 506128164; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 69/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012724

REIS & BRANCO — MARKETING
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7159;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185055; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 45/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004192119

SINTUQUE — ACTIVIDADE IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2878;
identificação de pessoa colectiva n.º 501298088; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 40/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018030

BICHO, COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7803;
identificação de pessoa colectiva n.º 504636472; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 21/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011029414

RAINHA DA BAIXA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7816;
identificação de pessoa colectiva n.º 504629867; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 62/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008672387

AMADO & FERREIRA — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6747;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963690; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 94/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade, foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2004192623
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VALENÇA & NEVES — CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8905;
identificação de pessoa colectiva n.º 505614596; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 73/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade, foi efectuado o registo
do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012740

ARNALDO GUIMARÃES — CLÍNICA MÉDICA DE ORL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6602;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834858; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 05/20050613.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

13 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008288641

MANEL DOS TEMPEROS, COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9830,
identificação de pessoa colectiva n.º 506630684; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 22/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011011833

ESCC — EMPRESA DE SOFTWARE E COMUNICAÇÕES
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5570;
identificação de pessoa colectiva n.º 503195715; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 33/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Raul Eduardo Freire Lopes,
por renúncia, com efeitos a partir de 23 de Fevereiro de 2005.

14 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011032873

 BRINCA — INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5943;
identificação de pessoa colectiva n.º 503434400; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 24/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012929

PADARIA E PASTELARIA FLOR DE SANTA APOLÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5676;
identificação de pessoa colectiva n.º 503254827; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 38/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011010292

MATOS, NEVES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1553;
identificação de pessoa colectiva n.º 500188475; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 36/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2000088562

CENTRO DE ESTÉTICA SUSANA AMARO
& CLARA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7563;
identificação de pessoa colectiva n.º 504475800; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 117/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2011020050

M. OLIVEIRA & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3878;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071575; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 104/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2011018692

CORPUSGAL — SERVIÇOS DE BEM-ESTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8590;
identificação de pessoa colectiva n.º 502225379; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 103/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008286053

WITLOOF EDIÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8072;
identificação de pessoa colectiva n.º 504866290; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 102/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008283526

MACHADO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2353;
identificação de pessoa colectiva n.º 500834857; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 105/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008282511
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CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA S. MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6744;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964697; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 16/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289362

TEM GENTE — ROUPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 065;
identificação de pessoa colectiva n.º 506968723; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 05/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018137

CONSIGO — DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5140;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945613; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 07/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004201088

CAFETARIA O CORTIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7372;
identificação de pessoa colectiva n.º 503254797; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 06/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011041015

PORTEPIM — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4122;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249269; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 16/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289141

SOTINAR — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3142;
identificação de pessoa colectiva n.º 501435441; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 26/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289133

ARCÍLIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8542;
identificação de pessoa colectiva n.º 505318725; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 18/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008286029

ACÁCIO NUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6128;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513687; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 08/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012368

3 D-LAB, COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8381;
identificação de pessoa colectiva n.º 505080303; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20050615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a deslocação da sede social para o Loteamento das Arroteias, lote
4, freguesia de Eira, concelho de Coimbra.

14 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011032644

VIEIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 0673;
identificação de pessoa colectiva n.º 500722404; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 92/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000083366

COSTA RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6909;
identificação de pessoa colectiva n.º 504010700; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 34/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004201096

JOSÉ ABRANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9275;
identificação de pessoa colectiva n.º 505967030; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 36/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2000088546

LIMA & JESUS — CAFÉ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6821;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961680; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 65/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018773
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MINI-MERCADO BELA VISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3563;
identificação de pessoa colectiva n.º 501772430; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 60/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018684

CLÍNICA NEUROLÓGICA NUNES VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6582;
identificação de pessoa colectiva n.º 503812838; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 76/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011010608

MEIA-LÉGUA — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3385;
identificação de pessoa colectiva n.º 501636072; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 98/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2011031788

ELGENERAL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7799;
identificação de pessoa colectiva n.º 504553020; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 63/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018676

ANTÓNIO DA SILVA DINIZ & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7865,
identificação de pessoa colectiva n.º 504645773; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 97/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011031850

CIVILNSP — INSPECÇÕES TÉCNICAS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8903,
identificação de pessoa colectiva n.º 505616149; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 79/20050628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — Pela Adjunta do Conservador, (Assinatura
ilegível.) 2009791975

CÉU TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9706;
identificação de pessoa colectiva n.º 505285913; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/20050706.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2011395020

TIGRE — TÉCNICAS DE INFORMÁTICA, GESTÃO
DE REDES E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5806;
identificação de pessoa colectiva n.º 503330256; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 241/20050630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2009780779

STOPAUTO — ACESSÓRIOS E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2280;
identificação de pessoa colectiva n.º 500675945; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 243/20050630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2008287432

RUFINO SILVA — CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6851;
identificação de pessoa colectiva n.º 500989070; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 353/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2004221348

OSMO SYSTEM — SISTEMAS DE FILTRAGEM
DE ÁGUA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 09855;
identificação de pessoa colectiva n.º 506817679; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 62/20050701.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2009807103

JOSÉ DE JESUS PEDROSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9088;
identificação de pessoa colectiva n.º 505821184; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 75/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004204834
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GLOBAL SOURCE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8004;
identificação de pessoa colectiva n.º 504696890; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 16 e 17/20050916.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 9 de Março de 2005, Álvaro Peres Cruz Torre, e em 1 de

Agosto de 2005, António Manuel Alves Romão Mota, cessaram as
suas funções de gerente, por renúncia.

b) Em 1 de Agosto de 2005 foi nomeado gerente João Pedro Ga-
briel Coelho.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — Pela Adjunta do Conservador,
(Assinatura ilegível.) 2009783743

GLOBAL SOURCE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8002;
identificação de pessoa colectiva n.º 504761269; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 18 e 19/20050916.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 9 de Março de 2005, Álvaro Peres Cruz Torre, e em 1 de

Agosto de 2005, António Manuel Alves Romão Mota cessaram as
suas funções de gerente, por renúncia.

b) Em 1 de Agosto de 2005, foi nomeado gerente João Pedro
Gabriel Coelho.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — Pela Adjunta do Conservador,
(Assinatura ilegível.) 2009783778

ELECTRIFICADORA TAVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3350;
identificação de pessoa colectiva n.º 501583602; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 49/20050701.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2009806891

BELFOLAR — UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6093;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508080; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 66/20050701.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2009779436

AC, ÁGUAS DE COIMBRA, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503693944; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 325/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

9 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Rosinda
Gouveia Coelho Roque. 2009807960

EMACOR — EMPRESAS DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO REUNIDAS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 507327551; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 23/20050616.

Certifico que, com referência ao agrupamento complementar de
empresas em epígrafe, por deliberação de 12 de Abril de 2005, foram
designados os seguintes membros dos órgãos sociais, para o triénio de
2005-2008:

Conselho de administração: José Carlos Martins — presidente;
Manuel Dias Lopes Simões — vogal; Eduardo Morales Almeida San-
tana — vogal.

Conselho fiscal: Sílvia Maria Costa Marante — presidente; Antó-
nio Pedro Ferreira dos Santos Coelho de Araújo — secretário; Car-
mindo Maria Coelho Alves — secretário.

16 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289680

IBERKIDS, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BEBÉ
E CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 218;
identificação de pessoa colectiva n.º 507127943; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 23/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a deslocação da sede da sociedade para o Parque Mondego, loja X,
Estrada de Condeixa, freguesia de Taveiro, concelho de Coimbra.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008294870

TAVARES DOS SANTOS & R. DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1417;
identificação de pessoa colectiva n.º 500279390; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 01/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011040272

GOUVEIA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 0779;
identificação de pessoa colectiva n.º 500129410; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 88/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2000083340

RCP — MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5406;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133540; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 26/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a deslocação da sede da sociedade para a Rua de Afonso Costa, 37,
Quinta da Boavista, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289761

RCP — MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5406;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133540; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 26/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289770
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AUGUSTO, LOPES & VIRGÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2229;
identificação de pessoa colectiva n.º 500633380; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 10/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012023

SOLUÇÕES PIONEIRAS — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7416;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300563; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 18/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o aumento de capital para cinco mil euros e alterado o contrato
de sociedade quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor nomi-
nal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cênti-
mos, cada, pertencentes aos sócios José Bento Roquette da Rocha e
Melo e Rui Manuel Lopes Ferreira Cardoso e uma quota de valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e seis
cêntimos pertencente ao sócio João Miguel Sousa Machado Aires de
Campos.

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na respectiva pasta.

14 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289370

RUI PINHEIRO — CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7832;
identificação de pessoa colectiva n.º 504490052; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 19/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011033497

ANTUNES, FERREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2346;
identificação de pessoa colectiva n.º 500715165; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 62/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018650

JORGE M. S. OLIVEIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7382;
identificação de pessoa colectiva n.º 504270303; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 16/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011013054

COSMONDE — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7444;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300253; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 21/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012953

SANTAR — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4746;
identificação de pessoa colectiva n.º 502666960; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 26/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011013020

ZAMI — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4869;
identificação de pessoa colectiva n.º 502733535; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 28/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011020000

RODRIGUES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2810;
identificação de pessoa colectiva n.º 501286209; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 99/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004192127

ANTÓNIO RODRIGUES CAETANO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1462;
identificação de pessoa colectiva n.º 500026190; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 102/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018641

C. ROCHA & P. NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7840;
identificação de pessoa colectiva n.º 504642308; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 43/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2009785215
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PRIORIDADES ÍNTIMAS — COMÉRCIO VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9171;
identificação de pessoa colectiva n.º 506042740; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 45/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2009785223

ALEIXO & PEREIRA — AGLOMERADOS E DERIVADOS
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5311;
identificação de pessoa colectiva n.º 503055760; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 64/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018994

DENTOCLÍNICA — CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4206;
identificação de pessoa colectiva n.º 502325399; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 135/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011010683

A. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 0997;
identificação de pessoa colectiva n.º 500005176; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 35/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012112

LIDERIAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7457;
identificação de pessoa colectiva n.º 504503839; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e data das apresenta-
ções: of. 21 e 22/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Vítor Manuel Couceiro Nobre,
por renúncia, em 29 de Dezembro de 2004.

Mais certifico que foi também registada a alteração do contrato de
sociedade quanto aos artigos 4.º, n.os 1 e 2, e 5.º, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de vinte mil euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
José Manuel Duarte Guerra, uma de sete mil e quinhentos euros e uma
de cinco mil euros, estas duas pertencentes ao sócio Luís António
Gomes Paredes.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado ge-
rente o sócio Luís António Gomes Paredes.

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

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na respectiva pasta.

16 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008283020

CEIRACONTA — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5348;
identificação de pessoa colectiva n.º 503073355; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 52/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289788

SAROS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7734;
identificação de pessoa colectiva n.º 504362739; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 31/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289796

ACADEMIA DE BELEZA E CABELEIREIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3694;
identificação de pessoa colectiva n.º 501883320; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 78/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004204966

LUÍS SILVA PINTO — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5471;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133574; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 138/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011010675

LUÍS MADEIRA — ORGANIZAÇÕES CONTABILÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6732;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961604; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 13/20050615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo da dissolução e encerramento da liquidação, sendo 24
de Novembro de 1998 a data da aprovação das contas.

15 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011033640

MATOS & VASQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500188343; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 150/20050621.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007660717

PADARIA E PASTELARIA FLOR DA ESPADANEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6169;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533254; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 40/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2011010314

PADARIA E PASTELARIA FLOR DE SÃO MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6424;
identificação de pessoa colectiva n.º 503690015; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 42/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2011010306

J. GASPAR SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7851;
identificação de pessoa colectiva n.º 504661540; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 08/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008294986

A. MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2483;
identificação de pessoa colectiva n.º 500961506; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 46/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2011013810

MANUEL DOS SANTOS CRISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500434387; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 91/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2011013690

METALÚRGICA IDEAL DO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2387;
identificação de pessoa colectiva n.º 500852847; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 09/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004205601

JOMICENTRO — EMPRESA CONSTRUÇÕES
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4124;
identificação de pessoa colectiva n.º 502248998; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 24/20050615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011041279

CATARINA PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8207;
identificação de pessoa colectiva n.º 505017253; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 87/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2008287831

MONDEGOPEÇAS — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3184;
identificação de pessoa colectiva n.º 501455906; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 70/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2007641038

CAFÉ E CERVEJARIA MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 00702/
19470517; identificação de pessoa colectiva n.º 500435936; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 58/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018668

AZURITA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE OBJECTOS EM PEDRAS SEMI-PRECIOSAS E OU-
TRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4871;
identificação de pessoa colectiva n.º 502733578; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 14/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011020417

CARLOS GONÇALVES BAÍA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 02808/
19820322; identificação de pessoa colectiva n.º 501260730; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 67/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011020379
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URBICRÓ — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 07796/
19990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504577050; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 101/050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011019222

SERRALHARIA RAMALHO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 05320/
19930621; identificação de pessoa colectiva n.º 503054445; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 68/050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008282546

CELESTINO F. QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 03705/
19870930; identificação de pessoa colectiva n.º 501892230; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 56/050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004201045

OVERASIA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 02995/
19830225; identificação de pessoa colectiva n.º 501383549; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 100/050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011031036

JOSÉ MANUEL C. LUÍS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8784;
identificação de pessoa colectiva n.º 505593041; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 123/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011032903

SIMÕES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4299;
identificação de pessoa colectiva n.º 502420111; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 44/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011010284

SOTINAR LISBOA — REPRESENTAÇÕES
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8028;
identificação de pessoa colectiva n.º 504831089; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 15/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008289117

ORGANIDEIA — ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL
DE CONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7900;
identificação de pessoa colectiva n.º 504570676; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 24/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008283496

POLICOLOR — TINTAS E EQUIPAMENTOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6059;
identificação de pessoa colectiva n.º 503494305; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011011566

SANTOS ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2447;
identificação de pessoa colectiva n.º 500919747; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004192186

V. O. — INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6137;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964697; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011010667

SÁ PEREIRA DO LAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2409;
identificação de pessoa colectiva n.º 500899703; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 07; números e data das apresenta-
ções: 56 e 57/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Maria Teresa Ferreira de Sá
Pereira do Lago Azevedo e Paula Maria de Sá Pereira do Lago Aze-
vedo Garcia, por renúncia em 24 de Maio de 2005.

Mais certifica que, por deliberação da mesma data, foi designado
gerente José Fernando da Silva Rego, e foi registada a alteração do
contrato de sociedade quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, os quais fica-
ram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Sá Pereira do Lago, L.da, tem a sua
sede e estabelecimento na Avenida de Fernão de Magalhães, 136, 2.º,
sala Q, freguesia da Cruz, concelho de Coimbra.
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3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de trinta e
nove mil novecentos e três euros e oitenta e três cêntimos, corres-
pondente a três quotas; uma de valor nominal de vinte e sete mil
novecentos e trinta e dois euros e sessenta e nove cêntimos, perten-
cente à sócia HOUSTONGEST — SGPS, S. A., uma de valor nominal
de nove mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e cinco
cêntimos pertencente à sócia Maria Teresa de Sá Pereira do Lago
Azevedo, e outra quota de valor nominal de mil novecentos e noven-
ta e cinco euros e dezanove cêntimos, pertencente ao sócio José
Fernando da Silva Rego.

4.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem
vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde já confirmada
como gerente a sócia Maria Teresa de Sá Pereira do Lago Azevedo e
designados gerentes o sócio José Fernando da Silva Rego, por si, e o
não sócio Pedro Nuno Pinho Neves da Silva Rego.

2 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente nos seguintes
actos: abertura e encerramento de todas e quaisquer contas bancárias,
sacando e emitindo cheques a favor de terceiros, ordenando transfe-
rências e procedendo a levantamentos, bem como depósitos, quer em
numerário, quer por endosso de cheques ou quaisquer outros documen-
tos, bem como tratar de todos os documentos bancários nomeada-
mente obter extractos de contas; assinar correspondência referente
ao expediente; representar a sociedade junto de quaisquer repartições
públicas ou administrativas.

3 — Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos ou con-
tratos estranhos aos negócios sociais da mesma.

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na respectiva pasta.

22 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009785541

CORTA CIRCUITOS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8924;
identificação de pessoa colectiva n.º 505901790; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 20/050623.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2009780191

RESTAURANTE O ALFREDO
DE VASCO & REINALDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3953;
identificação de pessoa colectiva n.º 502097329; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 04/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

14 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011041040

BRUNO ANDRADE & ARMANDO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 224;
identificação de pessoa colectiva n.º 507145330; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de
2004.

14 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004201029

MOVICOIMBRA, MÓVEIS E MARCENARIA
DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5178;
identificação de pessoa colectiva n.º 502986611; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 146/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2000082319

SOL DE COIMBRA — REALIZAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1961;
identificação de pessoa colectiva n.º 500271844; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 154/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011031826

LUÍS CRUZ & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2691;
identificação de pessoa colectiva n.º 501183299; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 159/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011031770

MONDEMOLDE — INDÚSTRIA DE MOLDES
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8006;
identificação de pessoa colectiva n.º 504696602; averbamentos
n.os 01 e 02 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 10, 11 e 12/20050916.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 9 de Março de 2005 Álvaro Peres Cruz Torre cessou as suas

funções de gerente, por renúncia;
b) Em 1 de Agosto de 2005 António Manuel Alves Romão Mota

cessou as suas funções de gerente, por renúncia.
c) Em 1 de Agosto de 2005 foi nomeado gerente João Pedro Ga-

briel Coelho.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Isabel
Maria Batista Louro. 2009783794

MATEUS E FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1279;
identificação de pessoa colectiva n.º 500514755; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 02/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011019621

PASTELARIA SIRIUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1087;
identificação de pessoa colectiva n.º 500212708; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 100/20050621.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011018595

COIMBRA, AMARAL & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2165;
identificação de pessoa colectiva n.º 500595119; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 13/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011022517

GLOSS — CONSULTADORIA E CONSERVAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6348;
identificação de pessoa colectiva n.º 503649686; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 12/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2011010144

BETOFEIRA COMÉRCIO DE CIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9762;
identificação de pessoa colectiva n.º 503967971; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 27/20050613.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004206802

CARDOSO & FELÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5587;
identificação de pessoa colectiva n.º 503197343; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 18/20050613.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — Pela Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2011031079

TAPUME — REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SUPORTES DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5011;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834625; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 90/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2008286100

NACOLI — COMÉRCIO DE NAPAS, COLAS E LIXAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3586;
identificação de pessoa colectiva n.º 501807241; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 153/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011031800

ESTRAFLEX — COMPONENTES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 004;
identificação de pessoa colectiva n.º 506961311; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 14/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011012988

MARIA DE FÁTIMA BENTO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 02024/
740913; identificação de pessoa colectiva n.º 500182868; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 22/050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011010624

VÍTOR MANUEL DOURADO — MÉDICOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 06885/
970929; identificação de pessoa colectiva n.º 504010760; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 39/050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008294943

VISUAL ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7656;
identificação de pessoa colectiva n.º 504410695; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 28/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008294854

VERSELE LAGA (IBÉRICA) — PRODUTOS
PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4078;
identificação de pessoa colectiva n.º 502213213; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 95/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008294838

RODRIGUES LIMA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7546;
identificação de pessoa colectiva n.º 504431854; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 25/20050621.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008294846

AUTO TRAVÕES DE COIMBRA — COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5580;
identificação de pessoa colectiva n.º 503197122; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 07/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011022533

REIS PINTO — CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2544;
identificação de pessoa colectiva n.º 500994315; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 05/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

20 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011022630

FERRÃO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1305;
identificação de pessoa colectiva n.º 500351325; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 04/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2011013208

TAVARES & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4584;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628448; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 41/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009785207

SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1178;
identificação de pessoa colectiva n.º 500513783; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 61/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008287793

FORJAZ DE SAMPAIO — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500893357; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 29/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004201207

JAZZANOVA CAFFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9115;
identificação de pessoa colectiva n.º 505908620; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 01/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011029473

AUTO TÁXIS DA VÁRZEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8632;
identificação de pessoa colectiva n.º 505384108; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 18/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011029449

LCN — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9367;
identificação de pessoa colectiva n.º 505245540; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 27/20050621.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011019907

A. BERNARDO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1479;
identificação de pessoa colectiva n.º 500000409; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 04/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011019818

SANTOS, ALBERTO, PEREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3026;
identificação de pessoa colectiva n.º 501381490; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 48/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo do depósito das contas do exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos Fonseca Abrantes. 2011029724

MONDESAV — SERVIÇOS DE REPARAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8005;
identificação de pessoa colectiva n.º 504698567; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresen-
tações: 08 e 09/20050916.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 1 de Agosto de 2005 António Manuel Alves Romão Mota

cessou as suas funções de gerente, por renúncia.
b) Em 1 de Agosto de 2005 foi nomeado gerente João Pedro Ga-

briel Coelho.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Isabel
Maria Batista Louro. 2009783786

JOSÉ MANUEL VIEIRA FERNANDES LEITÃO DIOGO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 543;
identificação de pessoa colectiva n.º 507479360; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 32/20050920.

Certifico que foi constituída por José Manuel Vieira Fernandes
Leitão Diogo, casado com Alexandra Maria Funico Seabra, na sepa-
ração de bens, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade:
a) Adopta a firma José Manuel Vieira Fernandes Leitão Diogo,

Sociedade Unipessoal, L.da

b) Tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Piedade, 44, lugar
e freguesia de Assafarge, concelho de Coimbra;

c) Por simples deliberação da gerência, a mesma poderá deslocar a
sede social para outro local, desde que dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em:
1) Consultadoria de comunicação e imagem;
2) Gestão de património imobiliário;
3) Compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros representado por uma única quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio, José Manuel Vieira Fernandes Leitão Diogo.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

a) A gerência da sociedade será designada em assembleia geral da
sociedade e manter-se-á em funções até à renúncia ou à destituição de
qualquer gerente;

b) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente uma assinatura:

c) A gerência da sociedade será ou não remunerada, conforme vier
a ser decidido pela assembleia geral, em reunião expressamente con-
vocada para o efeito;

d) Fica nomeado como gerente, até à primeira assembleia geral
que sobre a nomeação da gerência validamente delibere, o sócio José
Manuel Vieira Fernandes Leitão Diogo.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009783891

MONDEFIN COZINHA PRONTA — INDÚSTRIA
DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8003;
identificação de pessoa colectiva n.º 504706349; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data da apre-
sentação: 13 e 14/20050916.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 9 de Março de 2005 Álvaro Peres Cruz Torre cessou as suas

funções de gerente, por renúncia, e em 1 de Agosto de 2005 António
Manuel Alves Romão Mota cessou as suas funções de gerente, por
renúncia.

b) Em 1 de Agosto de 2005 foi nomeado gerente João Pedro Ga-
briel Coelho.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Isabel
Maria Batista Louro. 2009783751

CARVALHO ALVES & MENDES SILVA — CRECHE
E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 461;
identificação de pessoa colectiva n.º 507313330; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 95/20050623.

 Certifico que foi constituída entre Ana Sofia Carvalho Alves de
Jesus, solteira, maior, e Marco Alberto Mendes Silva, solteiro, maior,
a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contra-
to:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carvalho Alves & Mendes Sil-
va — Creche e Jardim de Infância, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Alto de São João, 65, 1.º, freguesia de Santo António dos Olivais,
concelho de Coimbra.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de creche e jardim
de infância.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Ana Sofia Carvalho Alves de Jesus e Marco Al-
berto Mendes Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficara a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente
a sócia Ana Sofia Carvalho Alves de Jesus.

2 — Para a sociedade ficar obrigada e todos os seus actos e contra-
tos basta a intervenção de um gerente

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a cin-
quenta vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral,
que delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, será dado o destino
seguinte:

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

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009779940

SANMONT — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 507425316; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 13/20050909.

Certifico que foi constituída entre José António Honório Lopes
dos Santos, divorciado e Paulo Jorge dos Santos Silva, casado com
Ana Paula Ferreira Barros dos Santos Silva, na comunhão de adquiri-
dos a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

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

2 — A sociedade tem a sua se na Avenida de Fernão de Magalhães,
508, 3.º, esquerdo, freguesia de Santa Cruz, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em investimentos e promoção
imobiliária, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada e necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, na situação prevista no artigo ante-

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

2 — 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.

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.

9 de Setembro de 2005. — Pela Adjunta do Conservador, (Assina-
tura ilegível.) 2009775210

INTERMONDEGO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 539 ;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507416970; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 09/20050914.

Certifico que foi constituída entre Patrícia Sofia Ribeiro Marques e
Ana Isabel Diogo Pereira, ambas solteiras, maiores, a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos estatutos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma INTERMONDEGO —
Transportes, L.da, e tem a sua sede na Urbanização da Pedrulha,
lote 24, sala 18, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de quarenta e cinco mil euros pertencente à
sócia Ana Isabel Diogo Pereira; e uma de cinco mil euros, pertencen-
te à sócia Patrícia Sofia Ribeiro Marques.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral ficando desde já nomeada gerente
a sócia Patrícia Sofia Ribeiro Marques e a não sócia Maria Clara da
Silva Diogo Pereira, casada, residente no lugar de Outeiro do Botão,
freguesia do Botão, concelho de Coimbra.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, será dado o destino
seguinte:

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

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

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2009792831

UROCOIMBRA — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 540;
identificação de pessoa colectiva n.º 507460227; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 07/20050916.

Certifico que foi constituída entre Amílcar Manuel dos Santos Sis-
meiro, casado com Maria Manuel Borges Alves, na comunhão de
adquiridos, Jorge Manuel Gaspar de Almeida e Sousa, e mulher Adelai-
de de Fátima de Loureiro Cerqueira Amaral Almeida e Sousa, casados
na comunhão geral, a sociedade em constantes dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma UROCOIMBRA — Serviços
Médicos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Manuel da Nóbrega,
195, 3.º, direito, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de
Coimbra.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos, pa-
ramédicos e cuidados de enfermagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de dois mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Amílcar Manuel dos Santos Sismeiro, e duas iguais de mil
duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Jorge Manuel Gaspar de Almeida e Sousa e Adelaide de Fátima
de Loureiro Cerqueira Amaral Almeida e Sousa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
os sócios Amílcar Manuel dos Santos Sismeiro e Jorge Manuel Gaspar
de Almeida e Sousa.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o destino
seguinte:

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

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

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a
data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere
o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2009792840

CONSTRUICONFRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 538;
identificação de pessoa colectiva n.º 507407067; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 09/20050913.

Certifico que foi constituída entre João de Jesus Ferreira, casado
com Maria Luísa Garcia Abreu Ferreira, na comunhão de adquiridos,
João Filipe Abreu Ferreira, solteiro, menor, e ainda Andreia Filipa
Abreu Ferreira, solteira, maior, a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos estatutos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CONSTRUICONFRA, Cons-
truções, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Alberto Pinto de
Abreu, 8, 1.º, sala A, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de quinhentos euros pertencente ao sócio
João de Jesus Ferreira e duas iguais de dois mil duzentos e cinquenta
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Filipe Abreu
Ferreira e Andreia Filipa Abreu Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio João de Jesus
Ferreira.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2009792920

CONPROJUR — CONSULTADORIA E PROJECTOS
URBANOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 532;
identificação de pessoa colectiva n.º 507437926; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 06/20050908.

Certifico que foi constituída por Manuel Tomás Cortez Rodrigues
Queiró, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
estatutos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CONPROJUR — Consultado-
ria e Projectos Urbanos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Virgílio Teixeira, 24, 1.º, esquerdo, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria e elaboração de pro-
jectos urbanos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a cinquenta
vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

8 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2009792629

LÁGRIMA DA TERRA — COMÉRCIO DE VINHOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7650;
identificação de pessoa colectiva n.º 504592335; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 01/20050912.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo da dissolução e encerramento da liquidação, sendo 18
de Agosto de 2005, a data da aprovação das contas.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 2009792300

WORKTEC — ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 456;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507358325; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 30/20050616.

Certifico que foi constituída entre Manuel Carlos Esteves da Fon-
seca, casado com Ana Maria Barata Soares Esteves da Fonseca, na
comunhão de adquiridos, e João António de Jesus Pereira, divorciado,
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos estatutos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WORKTEC — Engenharia e Ges-
tão de Projectos Técnicos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Sanches
da Gama, 21-A, 1.º, esquerdo, freguesia de Coimbra (Sé Nova), con-
celho de Coimbra.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: realização de estudos e projec-
tos de engenharia; gestão de empreendimentos e obras; representa-
ções técnicas; e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Manuel Carlos Esteves da Fonseca e João António de Jesus
Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas 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
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na respectiva pasta.

16 de Junho de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011038413

LOUSÃ

CARPINTARIA MECÂNICA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 159/
740419; identificação de pessoa colectiva n.º 500055491; número
e data da apresentação: 81/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363284

ADESENHAR — PROJECTOS DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 889/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 506037746; número
e data da apresentação: 89/29062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395771

ANTÓNIO FERREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 856/
010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505480271; número
e data da apresentação: 77/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394929

CARLOS SANTOS — ARQUITECTURA
E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 570/
920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502767286; número
e data da apresentação: 78/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394953

AMBARPE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 699/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503952290; número
e data da apresentação: 79/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394813

MÁRIO DE FREITAS — COMÉRCIO
FARMACÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 258/
800509; identificação de pessoa colectiva n.º 500969876; número
e data da apresentação: 71/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363268

FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES
& LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 705/
971121; identificação de pessoa colectiva n.º 504002937; número
e data da apresentação: 73/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394872

SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS MARCO & CARLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 698/
970908; identificação de pessoa colectiva n.º 503949400; número
e data da apresentação: 74/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362024

BRICOLOUSÃ — COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 741/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504293834; número
e data da apresentação: 75/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362032

CLÍNICA MÉDICA FRANCISCO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 702/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503973564; número
e data da apresentação: 76/28062005.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394880

MOVICARVALHO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
MOBILIÁRIO E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 846/
010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505503441; número
e data da apresentação: 70/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363250

JORGE DA VEIGA ANTUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 915/
011021; identificação de pessoa colectiva n.º 506338479; número
e data da apresentação: 63/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395925

VENTURA & CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 802/
000515; identificação de pessoa colectiva n.º 505000741; número
e data da apresentação: 64/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363144

ACÁCIO INÁCIO ALVES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 895/
020419; identificação de pessoa colectiva n.º 506080676; número
e data da apresentação: 65/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395941

CONSTRUÇÕES BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 471/
880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502037741; número
e data da apresentação: 66/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395615

ANIBAN — TRANSPORTES DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 524/
900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502315520; número
e data da apresentação: 67/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395593

ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 422/
861103; identificação de pessoa colectiva n.º 501736778; número
e data da apresentação: 68/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe re-
ferente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395607

TERBAN — COMPRA E VENDA DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 598/
930716; identificação de pessoa colectiva n.º 500434166; número
e data da apresentação: 69/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395453

JULIETA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 810/
000824; identificação de pessoa colectiva n.º 505099241; número
e data da apresentação: 61/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394619

JOÃO VAZ DA SILVA & FILHO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 641/
950503; identificação de pessoa colectiva n.º 503423203; número
e data da apresentação: 60/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011033527

CONSTRUÇÕES VENTURA SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 864/
010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505678772; número
e data da apresentação: 62/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395917
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IRMÃOS SECO — CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 560/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502656000; número
e data da apresentação: 87/29062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395380

MATA BORRÃO — PUBLICIDADE E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 712/
980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504053590; número
e data da apresentação: 84/29062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395550

GASPAR & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 436/
870429; identificação de pessoa colectiva n.º 501821430; número
e data da apresentação: 85/29062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395321

JOÃO DOS SANTOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 353/
830311; identificação de pessoa colectiva n.º 501365354; número
e data da apresentação: 86/29062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005590975

SIMÕES & SECO — CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 742/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504298950; número
e data da apresentação: 82/29062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395801

LOUSANFER — SOCIEDADE DE FERRAGENS
DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 106/
661121; identificação de pessoa colectiva n.º 500169241; número
e data da apresentação: 83/29062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363292

SERPINCASAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 706/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504007556; número
e data da apresentação: 80/28062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011394821

LOUSAFLORA — SOCIEDADE SILVÍCOLA
DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 723/
980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504156748; número
e data da apresentação: 88/29062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395496

TÁBUA

JOSÉ DUARTE MORGADO, L.DA

Sede: lugar de Catraia de Mouronho, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00053/
840905; identificação de pessoa colectiva n.º 506686858; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/050905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2005.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Marinha da
Conceição dos Reis Fevereiro. 2008208516

ÉVORA
ÉVORA

GESTRY — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Vista Alegre, Rua de Sá de Miranda, 31, 2.º,
esquerdo, Malagueira, Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03388/
20050919; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/
20050919.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, do qual é sócio
José António Chaves Mendes casado com Maria de Fátima Namora-
do Ferreira Chaves Mendes na comunhão de adquiridos, Quinta da Vista
Alegre, Rua de Sá de Miranda, 31, 2.º, esquerdo, Évora, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GESTRY — Transportes
Rodoviários, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Quinta da Vista Ale-
gre, Rua Sá de Miranda, 31, 2.º, esquerdo, freguesia da Malagueira,
concelho de Évora, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, delegações, escritórios ou outras
formas de representação em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a recolha e reciclagem de suca-
ta, bem como a sua comercialização por grosso. A sociedade pode
efectuar o transporte rodoviário de mercadorias e produtos. Trans-
porte de resíduos industriais, tais como, óleos usados, madeira, entu-
lhos, papelão, desperdícios metálicos, baterias e pneus. A empresa
efectua o serviço de pronto-socorro, bem como o transporte de veí-
culos em fim de vida. Pode também, prestar serviços de aluguer de
veículos pesados e ligeiros, máquinas industriais e agrícolas, com ou
sem condutor.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Por deliberação do sócio, poder-lhe-ão ser exigidas prestações su-
plementares de capital até ao montante de vinte vezes do capital
social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação, per-
tence ao sócio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem
remuneração conforme ele decidir.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar do depósito bancá-
rio, da conta aberta em nome da sociedade, em Évora, no Banco Totta,
correspondente à entrada do sócio, as quantias necessárias para fazer
face às despesas de constituição da sociedade.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009080971

VILA VIÇOSA

FUNERÁRIA PALMA & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 00549/030917; identificação de pessoa colectiva n.º 506642283;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 05/050715.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente: Artur Fernando Palma de Brito.
Causa: renúncia.
Data: 8 de Outubro de 2003.
Cessação de funções do gerente: Joaquim Caetano Nogueira de Brito.
Causa: renúncia.
Data: 4 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria da Conceição Menino
de Ouro Azeitona Martins. 2006114000

FARO
ALCOUTIM

EURICO MARTINS MENDES HERDEIROS, L.DA

Sede: Rua do Doutor Antero Cabral, 20, freguesia de Martim
Longo, concelho de Alcoutim

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 00060/
970123; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da
apresentação: of. 05/20050912.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Cessação de funções de gerente: Teresa Maria Guerreiro Martins
Mendes, em 30 de Junho de 2005, por renúncia.

Foi depositado na pasta o documento respeitante a este acto.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Caldeira Fernandes.
2001371241

ALJEZUR

HOTEL CERRO DO CASTELO, L.DA

Sede: Largo da Liberdade, 1, 3 e 5, apartado 1061, freguesia
e concelho de Aljezur

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 00328/
050914; identificação de pessoa colectiva n.º P 507436300; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20050914.

Certifico que entre Hong Von Loesch e marido Markward Friedri-
ch Von Loesch, residentes na Casa do Samoucal, Apartado 1061,
Aljezur, foi constituída a sociedade com a denominação em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hotel Cerro do Castelo, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Largo da Liberdade, 1, 3 e 5,

na vila, freguesia e concelho de Aljezur, com endereço postal no
Apartado n.º 1061.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração turística e hoteleira
e restaurante.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas:
uma, no valor no nominal de três mil e duzentos euros, pertencente
à sócia Hong Von Loesch e outra, no valor nominal de mil e oito-
centos euros, pertencente ao sócio Markward Friedrich Von Loesch.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2007793334

SILVES

VETERINÁRIA SÃO LUÍS — SERVIÇOS E PRODUTOS
VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01774/
20020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506057933; data
da apresentação: 20050921.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 2007137518

TAVIRA

VALENTE MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00406/
901127; identificação de pessoa colectiva n.º 502480084.

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

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964870

GUARDA
MEDA

IRMÃOS RAMOS — AGENCIAMENTO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 00203/
050826; identificação de pessoa colectiva n.º P 507428633; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20050826.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Irmãos Ramos — Agenciamento
de Espectáculos, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Lameirinhos, 189,
lugar e freguesia de Ranhados, concelho de Meda.

2 — A gerência pode transferir a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto animação de festas, aniversários, ca-
samentos e aluguer de material, aparelhagem musical; realização de
eventos festivos.

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 cada uma, pertencendo uma a
cada um dos sócios António Gil Ramos Belizanda e Bruno Manuel
Ramos Belisanda.

4.º

1 — A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não sóci-
os, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contratos,
é necessária a intervenção de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Gil Ra-
mos Belizanda e Bruno Manuel Ramos Belisanda.

5.º

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

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Ermelinda de Lurdes do N. Rosa Amado.

2001621701

SABUGAL

TRANSNAPP — TRANSPORTE E COMÉRCIO
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 300;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 01 e 02/02092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou às
funções de gerente Ladislau Leitão Pissarra, em 28 de Março de 2005,
tendo ainda sido nomeada gerente Estrela Pires de Paula, casada, em
29 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Varandas Canelo Simões Martins. 2005999032

FUNERÁRIA FLOR DO CÔA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 290;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/17082005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou às
funções de gerente Adriana Neves Ferreira, em 31 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu
Varandas Canelo Simões Martins. 2005999016

VILA NOVA DE FOZ CÔA

ALBERTINO, JAIME & CARLOS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 135/001026; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e 2 ins-
crição n.º 3; números e data das apresentações: 2 e 03/050810.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou as
suas funções de gerente Albertino José Constanço Pereira, em 19 de
Abril de 2005, por óbito, e que em 6 de Maio de 2005, foi designada
gerente Helena Maria Mendes dos Santos Pereira.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Laura
Melhorado Dias Fernandes. 2007972379

TRANSPORTES ANGELO E RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 51/920828; identificação de pessoa colectiva n.º 502836377;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 01/050901.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou as
suas funções de gerente Nuno Filipe Monteiro Rodrigues, em 20 de
Julho de 2005, por renúncia.

13 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Laura
Melhorado Dias Fernandes. 2007972352

NUNO AFONSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 189/031120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506705889; data do depósito: 12082005.

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

14 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Laura
Melhorado Dias Fernandes. 2007972190

RAMOS BRITES — SOCIEDADE AGRO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 89/970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503885460;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050913.

Certifico que por escritura de 19 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 141 a 141 v.º do livro de notas 96-C de escritura diversas do Cartório
Notarial de Vila Nova de Foz Côa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas da sociedade em epígrafe: 19 de Agosto

de 2005.

Foi conferida e está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Laura
Melhorado Dias Fernandes. 2007972360

LEIRIA
LEIRIA

AFONSO M. RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua da Fonte, 7, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7375/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505405440; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 34/20050914.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Agosto de
2005.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009040783

RODALCO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Arnal, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6239/
981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504500929; inscri-
ções n.os 4 e 8; números e data das apresentações: 16 e 20/20050914.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi nomeada
gerente Ana Laurentina Gouveia de Sousa Canale, casada, em 1 de
Julho de 2005 e que foi aditado um § único ao artigo 3.º e alterado o
artigo 5.º, n.º 2, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. A sociedade pode adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada, ou participar noutras sociedades, mesmo
com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 — ..............................................................................................
2 — A sociedade vincula-se pela assinatura de três gerentes, sendo

sempre obrigatórias as assinaturas dos gerentes Joaquim Maria de Sousa
Rodrigues e Ana Laurentina Gouveia de Sousa Canale.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009043383

LEIRIPRESSE — MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E SEUS ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Magalhães Pessoa, 1, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1799, a
fl. 122 v.º do livro C-5; identificação de pessoa colectiva
n.º 501383301; inscrição n.º 11 149, do livro 70 v.º, do livro E-
-23; número e data da apresentação: 21/20050915.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e liquidada, tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 9 de Setembro de 2005.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009040805

CAIADO, S. A.

Sede: Barruivo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 913/
740408; identificação de pessoa colectiva n.º 500050341;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 14/20050915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recondu-
zidos os órgãos sociais, para o triénio 2005-2007, por deliberação de
22 de Agosto de 2005.

Conselho de administração: presidente — Belmira Umbelina Sousa
Moita; vogais — José Carlos de Sousa Caiado e Ana Paula Sousa
Caiado.

Fiscal único: José Joaquim Marques de Almeida, ROC; suplente —
 Fernando Alberto de Macedo Mota Ferrão Tavares, casado, ROC.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009040791
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RANCHO DA REGIÃO DE LEIRIA

Sede: Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 31/
20050907; identificação de pessoa colectiva n.º 502603003; ins-
crições n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 08 e 09/
20050907.

Certifico que foi constituída a associação de utilidade pública em
epígrafe, cujos estatutos já foram publicados pelo Diário da Repúbli-
ca, 3.ª série, n.º 205 de 6 de Setembro de 1991, tendo sido designados
os órgãos sociais para o triénio de 2004-2006, por deliberação de 19
de Dezembro de 2003, a saber:

Direcção: presidente — José Augusto Ramos Manteigas Vaz, divor-
ciado; vice-presidente — António Fernando Oliveira Amaral Ferrei-
ra, casado; 1.º secretário — Isildo Rodrigues Soeiro Santos, casado;
2.º secretário — António Luís Matos, casado; tesoureiro — Isabel
Maria Ferreira Miguel, solteira, maior; vogais — Vítor Manuel San-
tos Moreira e Carlos Manuel Silva Cardoso, casados.

Conselho fiscal: presidente — Hermínia Pedrosa Guerra, casada;
secretário — Jorge Manuel Paulos Cabelo, casado; relator — Valen-
tim Jesus Cardoso, casado.

Conferi, está conforme.

A Adjunta, Ana Rute Ribeiro Nunes. 2009043235

TELELIS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Vidigal de Baixo, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1991/
050915; identificação de pessoa colectiva n.º 501493840;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: 27 e 50/20050915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Esmeraldina Marques dos Reis Santos Gaspar, por renún-
cia.

Data: 7 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2009040813

AVIPAULO DO LIZ — CRIAÇÃO DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6396/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504398024; número
e data da apresentação: D-735/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida está conforme.

20 de Setembro 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007321637

ULIPLACE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7159/
20001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505119218; nú-
mero e data da apresentação: D-736/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224047

C. A. C. I I  — COMPANHIA AVÍCOLA DO CENTRO, S. A.

Sede: Vale do Coelho, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5340/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503894338; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 40/20050916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recondu-
zidos os órgãos sociais, para o triénio 2005-2007, por deliberação de
30 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Manuel Sobreiro Ferrei-
ra; vogais — Manuel de Oliveira Ferreira e Manuel Domingos Ferrei-
ra, casados.

Conselho fiscal: presidente — Artur Raimundo Gameiro; vice-pre-
sidente — Fernando de Jesus Amado dos Santos, ROC; secretário —
António Carlos Ferreira Passadouro, todos casados; suplente — Ma-
tos Soares & Vaz, SROC, representada por Manuel Alberto Gaspar
Soares, casado.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009040899

LOFT XXI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de D. João III, Edifício 2000, 2.º, Sala 4, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4652/
19941007; identificação de pessoa colectiva n.º 502059834;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 33/20050916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foram re-
conduzidos os órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.

Data da Deliberação: 30 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — Adelino Ferreira Carva-

lho, casado; vice-presidente — Eunice Cristina da Silva Carvalho, ca-
sada; vogal — Álvaro Manuel Azambuja Pereira, casado.

Fiscal único — Luís Filipe Vicente Pinto, casado, ROC; fiscal su-
plente — Luís Guerra Marques, casado, ROC.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2009040880

EUREKA PLAST — COMÉRCIO DE MATÉRIAS
PLÁSTICAS, S. A.

Sede: Avenida de D. João, III, Edifício 2000, 2.º, Sala 4, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4335/
19931124; identificação de pessoa colectiva n.º 503107182;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 32/20050916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recondu-
zidos os órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.

Data da deliberação: 30 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — Adelino Ferreira Carva-

lho, casado; vice-presidente — Eunice Cristina da Silva Carvalho, ca-
sada; vogal — Álvaro Manuel Azambuja Pereira, casado.

Fiscal único — Luís Filipe Vicente Pinto, casado, ROC; fiscal su-
plente — Luís Guerra Marques, casado, ROC.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2009040872

SOHO LOUNGE CAFÉ, L.DA

Sede: Rua de Barão Viamonte, 37, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9188/
050916; identificação de pessoa colectiva n.º 506663051;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 6 e 50/20050916.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, Olivier Ferreira, por renúncia.

Data: 8 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2009040848

C. A. C. COOPERATIVA DE AVICULTORES
DO CENTRO, C. R. L.

Sede: Vale do Coelho, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 13/
860508; identificação de pessoa colectiva n.º 501714065;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 41/20050916.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foram recon-
duzidos os órgãos sociais, para o triénio 2005-2007, por deliberação,
de 30 de Março de 2005.

Direcção: presidente — Manuel Sobreiro Ferreira; tesoureiro —
Manuel de Oliveira Ferreira; secretário — Manuel Domingos Fer-
reira.

Conselho fiscal: presidente — Artur Raimundo Gameiro; vice-pre-
sidente — Fernando de Jesus Amado; secretário — António Carlos
Ferreira Passadouro.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009040902

SIMOCERRO, COMÉRCIO DE IMÓVEIS
E CANDEEIROS, L.DA

Sede: Rua da Base Aérea, 1859, Monte Real, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8704/
030115; identificação de pessoa colectiva n.º 506439119; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20050919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, reforçou o ca-
pital e alterou o contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, e 2.º e 3.º, que
ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedde passa a ter a firma SIMOCERRO, Comércio de
Imóveis e Candeeiros, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto: importação, exportação e
comércio de artigos de iluminação, máquinas para a construção, al-
faias agrícolas, máquinas industriais e ferramentas, automóveis e mo-
tociclos, novos e usados. Compra e venda de bens imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim, construção civil e obras públicas. Dar de
arrendamento bens imóveis e de aluguer, máquinas e ferramentas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cem mil euros, correspondente a duas quotas, do valor nominal de
cinquenta mil euros, cada uma de cada sócio.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009040937

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
LEIRIENSE, S. C. I. L., L.DA

Sede: Rua do Capitão Salgueiro Maia, 1, 2.º, esquerdo, Loures

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9886/
20050916; identificação de pessoa colectiva n.º 503693090; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 42/20050916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede e,
em consequência, alterou o artigo 1.º, n.º 1, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Sociedade de Constru-
ções e Investimentos Leiriense, S. C. I. L., L.da, e tem a sua sede na
Rua de Nossa Senhora da Encarnação, 18, Leiria, freguesia e conce-
lho de Leiria.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009040910

MARBOTI — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 2, 2.º, direito,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4315/
931028; identificação de pessoa colectiva n.º 503141224;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrições n.os 8 e 9; números
e data das apresentações: 39 e 43/20050915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, reforçou o ca-
pital, passando a ter um capital social de € 14 963,93, distribuído da
seguinte forma pelos sócios:

Abel Carreira Timóteo Lopes — € 6135,21.
Álvaro João Chavinha Magalhães — € 5985,57.
Manuel Ribeiro Pascoal — € 2843,15.

Mais certifica que cessou funções de gerente Didier da Cunha Ti-
móteo Lopes, por ter renunciado em 15 de Abril de 1998, e foram
nomeados gerentes os sócios Abel Carreira Timóteo Lopes e Álvaro
João Chavinha Magalhães, por deliberação de 15 de Abril de 1998.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009040821

J. R. OLIVEIRA — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Vale de Santa Margarida, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4569/
940908; identificação de pessoa colectiva n.º 503265640; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 31/20050916.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o contrato e refor-
çou o capital social, tendo em consequência alterado os ares 3.º e 4.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros e corresponde a uma quota única pertencente ao sócio
Joaquim Rodrigues de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade serão exercidas
pela gerente Emília de Oliveira Vieira Rodrigues, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente Emília de
Oliveira Vieira Rodrigues, que tem capacidade profissional.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2009040864

CLÍNICA DENTÁRIA MACHADO DOS SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 27, 1.º, direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8657/
021206; identificação de pessoa colectiva n.º 506296407; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 44/20050915.
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Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 8 de Setembro de
2005.

Conferida está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009040830

FONSECA & SILVA, L.DA

Sede: Estrada da Carreira de Tiro, 36, Rego d’Água, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1702/
821015; identificação de pessoa colectiva n.º 501286985; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 39/050830.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
para € 50 000, sendo o montante do aumento de € 18 575,72, rea-
lizado em dinheiro pela entrada de dois novos sócios: João Miguel de
Oliveira Pinheiro, casado com Maria Leonor de Jesus Pereira de Oli-
veira, na comunhão de adquiridos — € 9287,86 e Jorge Alberto Ba-
rata Serrano Martins Farinha, casado com Maria Fernanda Martins
Farinha Barata Serrano, na comunhão geral — € 9287,86 e se trans-
formou em sociedade anónima e remodelou todo o contrato, o qual
passa a ter a redacção a seguir indicada, tendo sido designados os ór-
gãos sociais para o quadriénio 2005-2008, a saber: conselho de admi-
nistração: presidente — Rui Acácio Caseiro Pereira da Silva; vogais:
Rui Manuel de Jesus da Fonseca e Vítor Manuel Caseiro Pereira da
Silva, todos casados; órgão de fiscalização: efectivo — Luís Filipe
Vicente Pinto, ROC, casado; suplente — Luís Guerra Marques, ROC,
casado, por deliberação de 7 de Junho de 2005.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fonseca & Silva, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Estrada da Carreira de Tiro,
136, Rego d’Água, Marrazes, 2400-475 Leiria.

2 — O conselho de Administração poderá transferir a sua sede
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

3 — Mediante deliberação do Conselho de Administração, a socie-
dade poderá.

a) Abrir ou encerrar sucursais, filiais, delegações ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente;

b) Participar no capital de outras sociedades, criar novas empresas
ou participar na sua criação e associar-se pela forma que julgar con-
veniente a quaisquer entidades,

singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção
ou fiscalização e nelas tomar interesse sob qualquer forma.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de caixilharia de alumínios
para a construção civil.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 50 000, representado por cinco milhões acções do valor nominal
de um cêntimo, cada uma.

2 — As acções serão nominativas ou ao portador, conforme as
exigências da lei ou ao seu titular mais convier e reciprocamente
convertíveis.

3 As acções serão representadas por títulos de dez mil acções, a
todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

4 — Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser feitas por chan-
cela.

5 — A sociedade pode emitir acções escriturais nos termos da lei e
bem assim converter as acções tituladas em escriturais.

ARTIGO 5.º

1 — Mediante deliberação do conselho de administração, o capital
social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes, até um milhão de
euros.

2 — É permitido à sociedade, nos casos e limites estabelecidos por
Lei, adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações que se
mostrem convenientes aos interesses sociais.

3 — Na subscrição das acções representativas de aumento de capi-
tal em dinheiro, terão preferência os accionistas proporcionalmente
aos número de acções que possuírem à data da elevação do capital.

4 — A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito de pre-
ferência dos accionistas relativamente a qualquer aumento de capital
e nomeadamente para um aumento deliberado ou a deliberar pelo
conselho de administração, nos termos admitidos por lei.

ARTIGO 6.º

1 — Na realização de entradas referentes a aumento de capital
social, o accionista entrará em mora, nos termos legais, após inter-
pelação.

2 — Os accionistas que se encontrem em mora serão avisados por
parta registada de que lhes é concedido um novo prazo de noventa
dias para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acresci-
da de juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se veri-
ficar a mora e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas acções.

3 — As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das por carta registada aos interessados.

4 — Deve também ser publicado um anúncio onde constem, sem
referência aos titulares, os números das acções perdidas a favor da
sociedade e a data da perda.

5 — As acções serão oferecidas aos demais accionistas na propor-
ção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns não
manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem a ad-
quiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

6 — Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos previstos
na lei, em conformidade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As acções pertencentes à sociedade não têm quaisquer direitos so-
ciais, salvo o de participação em aumento de capital por incorpora-
ção de reservas, se a assembleia geral não deliberar diversamente.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção, composto por um número ímpar de membros, accionistas ou não,
com o número mínimo de três e máximo de cinco, eleitos por um
período de quatro anos, reelegíveis uma ou mais vezes.

2 — A assembleia geral fixará o número de administradores dentro
dos limites estabelecidos e procederá à designação, de entre os admi-
nistradores eleitos, do presidente do conselho de administração.

3 — O conselho de administração tem a faculdade de prover atra-
vés de cooptação até à próxima assembleia geral, as vagas que se
verificarem no conselho.

4 — Cada administrador caucionará, ou não, o exercício do seu cargo
se e pela forma que a assembleia geral vier a fixar.

ARTIGO 10.º

1 — O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez em
cada mês e sempre que for convocado pelo presidente ou por dois
administradores.

2 — As reuniões serão efectuadas na sede social ou em qualquer
outro local, quando os interesses da sociedade o exijam.

3 — O conselho de administração não pode funcionar nem delibe-
rar sem a presença da maioria dos administradores.

4 — Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
por um ou outro Administrador mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

5 — As deliberações do conselho de administração constarão de acta
assinada por todos os que nela hajam participado.

ARTIGO 11.º

1 — O conselho de administração exercerá os mais amplos pode-
res de gestão dos negócios e interesses da sociedade, com as compe-
tências que por lei e por este contrato-lhe são conferidas e aquelas
que a assembleia geral especialmente lhe atribuir.

2 — Compete nomeadamente ao conselho de administração, sem
prejuízo das demais atribuições que a Lei e este contrato lhe conferem:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos e ope-
rações relativos ao seu objecto social;

b) Representar a sociedade, propor e contestar quaisquer acções,
transigir e desistir das mesmas e comprometer-se em arbitragens;
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c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Deliberar sobre o apoio técnico ou financeiro a prestar a soci-

edade em que seja titular de acções, quotas ou partes sociais, nomea-
damente realizando reuniões, cedendo pessoal, concedendo avales,
fianças, empréstimos ou suprimentos;

e) Realizar quaisquer operações comerciais e bancárias que interes-
sem à sociedade.

ARTIGO 12.º

1 — A sociedade obriga-se pelas seguintes formas:
a) Pela intervenção conjunta de dois administradores;
b) Pela intervenção de um só Administrador em que o conselho de

administração tenha delegado expressamente poderes para o acto;
c) Pela intervenção dos mandatários sociais, no âmbito do respec-

tivo mandato.
2 — Em actos de mero expediente é suficiente a intervenção de

um administrador ou de um mandatário no âmbito do mandato.

ARTIGO 13.º

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único que
deverá ser Revisor Oficial de Contas ou sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, eleito por um período de quatro anos, reelegível uma
ou mais vezes.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
Revisor Oficial de Contas ou sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

3 — A eleição e o desempenho de funções de fiscalização pelo fis-
cal único ou pelo suplente serão regulados pelas disposições legais
respeitantes ao Revisor Oficial de Contas e, subsidiariamente, na par-
te aplicável, pelo disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus mem-
bros.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que, até oito dias antes da realização da Assembleia, as
tenham averbado em seu nome nos registos. da sociedade, sendo no-
minativas, ou registado em seu nome os livros da sociedade ou depo-
sitado em cofres da sociedade ou de instituições de crédito sendo ao
portador.

2 — O depósito em instituições de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da Assembleia.

3 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 — Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista L ou pelas pessoas a quem a Lei atribuir
esse direito, podendo, os que não possuírem o número de acções ne-
cessário para terem direito de voto, agrupar-se de forma a perfazê-lo,
devendo designar por acordo um só de entre eles para os representar
na assembleia geral.

5 — As representações previstas no número anterior serão comu-
nicadas por carta ao presidente da Mesa da assembleia geral, com a
assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até oito dias úteis antes da data designada para
a assembleia.

6 — As acções em mora não têm direito de voto.
7 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os

accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resulte da divisão por cem do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas ou
outras pessoas, por um período não superior a quatro anos, podendo
ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 16.º

1 — As reuniões da assembleia geral serão convocadas mediante
anúncios publicados com a antecedência mínima legal no Diário da
República e num jornal da localidade da sede ou, na falte deste, num
dos jornais aí mais lidos.

2 — A assembleia geral reunirá uma vez por ano, nos três meses
subsequentes ao termo de cada exercício, para apreciação da situação
anual da sociedade, do relatório de gestão, balanço e contas, e sempre
que o conselho de administração ou o órgão de fiscalização o julguem
necessário ou quando requerida por accionistas possuidores de acções,
averbadas ou depositadas com a antecedência mínima de trinta dias e
que representem, pelo menos, cinco por cento do capital social.

3 — Os accionistas que estejam em condições de requerer a convo-
cação de uma assembleia geral devem fazê-lo em carta com assinatu-

ra reconhecida, indicando com precisão os assuntos a incluir na or-
dem do dia.

ARTIGO 17.º

1 — Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias
necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, serão
destinados aos fins que a assembleia geral deliberar, podendo ser to-
talmente aplicados a reservas ou distribuídos pelos accionistas ou uma
coisa e outra.

2 — Em casa exercício poderá ser constituída uma reserva para
estabilização dos dividendos até ao limite que a assembleia geral de-
terminar.

ARTIGO 18.º

Os Administradores, assim como os outros membros dos corpos
sociais, serão remunerados, ou não, nos termos e conforme o que for
fixado em assembleia geral.

Foi depositado o pacto social actualizado.

Conferida, está conforme o original.

19 de Julho de 2005. — A Adjunta, Ana Rute Ribeiro Nunes.
2009041160

LIDERCUBO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de José Falcão, 3, 1.º, esquerdo, São Jorge
de Arroios, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9884/
050914; identificação de pessoa colectiva n.º 505893584; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 50 e 51/20050914.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram no-
meados gerentes Francisco José de Almeida Gomes e Carla Maria
Moreira da Silva Gomes, casados, em 5 de Junho de 2002, e que foi
alterado o artigo 1.º, n.º 2, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Sismaria, 2, 2.º, direito,
Sismaria, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009043405

CRISTA AZUL — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Central, 92, Loureira, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6714/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504616188; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 69/20050914.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e liquidada, tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 31 de Julho de 2000.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043740

OLDPIETRE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Nova da Fazarga, 34, Fazarga, freguesia de Santa
Catarina da Serra, concelho de Leiria.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9887/
050916; identificação de pessoa colectiva n.º P 507388119; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 56/20050916.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

Albino da Costa Santos Gameiro e mulher, Ana Paula Ferreira da
Cunha Gameiro, casados sob o regime de comunhão de adquiridos,
ambos naturais da freguesia e concelho de Leiria, residentes na Rua
Nova da Fazarga, 34, Fazarga, Santa Catarina da Serra, Leiria, contri-
buintes fiscais, respectivamente, n.os 126008353 e 140181628.
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ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma OLDPIETRE — Importação e Ex-
portação, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua Nova da Fazarga, 34, em
Fazarga, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comercialização, importação e
exportação de revestimentos e outros materiais para a construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nomi-
nal de doze mil e quinhentos euros, cada uma de cada sócio.

§ único. Nesta data cada um dos sócios já realizou cinquenta por
cento da sua participação social, devendo cada um deles realizar os
restantes cinquenta por cento no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2009040953

DIONÍSIO RODRIGUES — SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Urbanização da Bela Vista, lote 14, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5970/
980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504161644; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/20050916.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto, com trans-
formação em sociedade unipessoal, cuja redacção é a seguinte:

1.º

A sociedade passa a ter a firma Dionísio Rodrigues — Serviços
Técnicos de Engenharia, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade mantém a sua sede na Urbanização da Bela Vista, lote
14, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria.

3.º

A sociedade passa a ter por objecto: prestação de serviços de peri-
tagens, pareceres técnicos, cadastro de propriedades, topografia pi-
quetagem, estudos de solos e agro-pecuários, serviços técnicos de
engenharia, movimentação e deslocação de terras, nivelamento de
solos, execução de projectos de engenharia civil, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; administração de bens
imobiliários.

4.º

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

5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

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

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu, ou sejam re-
guladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043758

PENICHE

MÓVEIS D’EL REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01396;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050802.

Certifico que entre Joaquim Artur Gomes Ferreira, casado com
Maria Júlia Ferreira Gomes na comunhão de adquiridos, e António
Pedro Veríssimo Santos, casado com Maria de Jesus Ferreira Ramos
Santos na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Móveis d'El Rei, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 114, 22,
no lugar e freguesia de Serra d’El Rei, concelho de Peniche.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto comércio, importação, exportação
e transformação de mobiliário e comércio de artigos de decoração e
artesanato.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor no-
minal de três mil euros, cada uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, que representem a totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006012533

GO WEST — AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01394;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050725.

Certifico que entre José Manuel Ribeiro Sanches Pires, casado com
Noélia Alexandra Costa Teodoro Pires na comunhão de adquiridos, e
Guida Maria Jorge Henriques, casada com Paulo Jorge Ferreira Santos
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Go West — Agência de Viagens e
Turismo, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Atouguia da Baleia, na Rua de
José Augusto Vaz, 44, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de
Peniche.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cem mil euros, corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de cinquenta mil euros, tituladas uma por cada
um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006012541

HORTÍCOLASXANA — PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1395;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050802.

Certifico que, por Carlos Jorge Martins Rodrigues e mulher, Ale-
xandra Isabel Ferreira Vitorino Rodrigues, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HORTÍCOLASXANA — Produ-
ção e Comercialização de Produtos Hortícolas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 3, 1.º,
freguesia de Serra d’El Rei, concelho de Peniche.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de pro-
dutos hortícolas

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,
dos valores nominais de dois mil e quinhentos euros cada uma, per-
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tencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Jorge Martins Rodrigues
e Alexandra Isabel Ferreira Vitorino Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio, Carlos Jorge
Martins Rodrigues, desde já, designado gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção de um gerente.

3 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente, em cau-
ções, letras de favor, fianças e avales.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, bem como a aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente registada.

Está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006012517

SOCIEDADE FRIGORÍFICA DE PENICHE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 26;
identificação de pessoa colectiva n.º 500258341; inscrição n.º 25;
número e data da apresentação: 01/050810.

Certifico que foi reduzido o capital da sociedade em epígrafe de
€ 1 824 000 para € 76 000, por deliberação de 7 de Julho de 2005.

O texto completo do contrato na sua nova redacção encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331281

ACELFISH — COMÉRCIO INTERNACIONAL PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1200;
identificação de pessoa colectiva n.º 505949113; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/050907.

Certifico que Natália Maria Silva Trindade de Sousa renunciou à
gerência em 29 de Julho de 2005.

Está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331311

STELLARTE — GRÁFICA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 777;
identificação de pessoa colectiva n.º 503402982; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 01/050823.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado de
€ 5000 para € 25 000 tendo em consequência sido alterado o arti-
go 3.º o qual ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde a uma única quota de igual valor na
titularidade do único sócio Artur Jorge Mendes Coelho.

O texto completo do contrato na sua nova redacção encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331273

CONTA CLIENTE — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01398;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050809.

Certifico que Aníbal Martinho Conceição Jorge, divorciado, Rui
Martins da Silva, solteiro, maior, Maria Ema Silva Lopes de Oliveira
Côrtes, casada com Paulo Alexandre Oliveira Côrtes na comunhão de
adquiridos, e Sandra Jorge, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Conta Cliente — Contabili-
dade, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sede na Rua de António da Conceição Bento,
17, 1.º, escritório n.º 1, na freguesia de Peniche (Ajuda), concelho de
Peniche.

2 — A gerência pode deslocar a sede social para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer
delegações, agências ou qualquer outra forma de representação da
sociedade.

3.º

A sociedade tem por objecto contabilidade, gestão e serviços.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, encontrando-se representado por quatro quotas
iguais de mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes cada uma a
cada um dos sócios.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global equivalente ao quín-
tuplo do seu capital social mediante prévia deliberação da assembleia
geral nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

7.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos
os sócios.

2 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da socieda-
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de, para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e ainda
para liquidação das despesas com a sua constituição e registo.

Está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006012576

AUTENTOCONSTROI, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01399;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050816.

Certifico que entre António Augusto Marques dos Santos, casado
com Ana Paula Oliveira Silva Santos na comunhão de adquiridos, Luís
Filipe Pereira de Sousa, solteiro, maior, e Anthony Silva Santos, sol-
teiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de AUTENTOCONSTROI,
Sociedade de Construções, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sede na Rua de Valério, 5, Casal de Santa
Bárbara, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

2 — A gerência pode deslocar a sede social para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer
delegações, agências ou qualquer outra forma de representação da
sociedade.

3.º

A sociedade tem por objecto construção e reparação de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte mil euros, encontrando-se representado por três quotas: uma
no valor de dezasseis mil euros, pertencente ao sócio Anthony Silva
Santos, uma no valor de dois mil euros pertencente ao sócio António
Augusto Marques dos Santos e uma outra no valor de dois mil euros
pertencente ao sócio Luís Filipe Pereira de Sousa.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global equivalente ao quín-
tuplo do seu capital social mediante prévia deliberação da assembleia
geral nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

7.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia-geral, pertence aos sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio
António Augusto Marques dos Santos.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 — Em ampliação dos seus poderes, pode ainda a gerência:
a) Comprar e vender quaisquer veículos, a pronto ou a crédito;
b) Outorgar e assinar contratos promessa, escrituras, declarações

de compra e venda e contratos de leasing ou aluguer de longa dura-
ção, até ao montante de cem mil euros;

g) Contrair financiamentos junto de quaisquer entidades bancá-
rias, nomeadamente abertura de contas correntes, abertura de crédi-

to, contas caucionadas e garantias bancárias, até ao montante de
cem mil euros.

Declararam ainda as outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da socieda-
de, para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e ainda
para liquidação das despesas com a sua constituição e registo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerem o registo
deste acto na Conservatória do Registo Comercial competente no
prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006012550

MATECI — MANUTENÇÃO TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01401;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050901.

Certifico que entre Eduardo Álvaro Miranda Lopes Coutinho e
mulher, Maria Manuela da Silva Teixeira Coutinho, casados na co-
munhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MATECI — Manutenção Técni-
ca Industrial, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Conceição
Bento, 17, 2.º, escritório n.º 8, freguesia de Peniche (Ajuda), conce-
lho de Peniche.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação industrial,
eléctrica e mecânica relacionada com máquinas e equipamentos fa-
bris.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos
valores nominais de cinco mil euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, desde já, de-
signados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares, na proporção das suas quotas, até ao mon-
tante de duzentos mil euros.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, bem como a aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente registada.

Está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006012568
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PORTO DE MÓS

AVANCOR — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1915/050802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
08/050802.

Certifico que Alison Ferraria Cordeiro, solteira, maior, e Vanessa
Ferraria Cordeiro, solteira, menor, residentes na Avenida de 22 de
Maio, lote 61.º, 2.º, esquerdo, Marrazes, Leiria, constituíram a soci-
edade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma AVANCOR — Comércio, Importa-
ção e Exportação de Materiais de Construção, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Ferraria, 43, no lugar e
freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto comércio, importação e exporta-
ção de materiais de construção.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada, uma de cada sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Alison Ferraria Cor-
deiro.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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

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

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

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

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

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200934

TÊXTEIS LAVRADOR & DÂMASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1916/050802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
09/050802.

Certifico que Rui Manuel dos Santos Lavrador, casado com Maria
Clara Alves Ferraria Lavrador, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua dos Courelas, sem número, Tourões, São Pedro, Porto de Mós,
e Alfredo Manuel Gomes de Oliveira Dâmaso, divorciado, Rua da
Escola, 10, Pinheiros, Batalha, constituíram a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Têxteis Lavrador & Dâmaso, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Courelas, sem número,
no lugar de Tourões, freguesia de São Pedro, concelho de Porto de
Mós.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto fabricação de malhas exteriores,
comércio de malhas, têxteis e vestuário.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de catorze mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de sete mil euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos sócios,
que representem a totalidade do capital social, e nela sejam fixados
os respectivos termos e condições.
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ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, que representem a totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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

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

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

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

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

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200942

PLURILÍNGUA — ESCOLA DE LÍNGUAS
E TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1922/050902; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/050902.

Certifico que Maria José Almeida Ventura, divorciada, residente na
Rua do Carrascal, 3-C, Bairro de São Miguel, Porto de Mós, e Maria

Diamantina Pereira da Conceição Durão, casada com Fernando Ma-
nuel Martins Durão na comunhão de adquiridos, residente em Outei-
ro, Pedreiras, Porto de Mós, constituíram a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PLURILÍNGUA — Escola de Línguas
e Traduções, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Rossio, 5, (Edifício
dos Cisnes), 3.º, 1, E, freguesia de São Pedro, na vila e concelho de
Porto de Mós.

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto ensino de línguas e prestação de
serviços de tradução, comércio de material didáctico e manuais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada, uma de cada sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010199251

ALBANO JOAQUIM SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1923/050902; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/050902.

Certifico que entre Herlander Aníbal Afonso Pássaro Alves, soltei-
ro, maior, residente na Rua Monte de Ramalde, 91, 2.º, frente, Por-
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to; Albano Joaquim dos Santos, casado com Ana Maria Afonso Pires
na comunhão de adquiridos, residente na Rua de São João de Brito,
22, 2.º, direito, Porto, e Joaquim Casaca Pragosa, casado com Maria
Helena da Costa Matos Pragosa na comunhão de adquiridos, residente
em Ribeira de Baixo, Porto de Mós, constituíram a sociedade em epí-
grafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Albano Joaquim Santos, L.da, com sede
na Rua de Ribeira de Baixo, freguesia e concelho de Porto de Mós.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos de
restauração, hoteleiros, de bebidas e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Albano Joaquim dos
Santos, e duas quotas iguais do valor nominal de dois mil trezentos e
setenta e cinco euros, pertencentes uma a cada um dos restantes só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios e não sócios,
ficando a cargo dos sócios Herlander Aníbal Afonso Pássaro Alves e
Joaquim Casaca Pragosa, que desde já são nomeados gerentes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

3 — Para além dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de aluguer ou arrendamento quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta ,em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cem vezes o capital
social.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010199235

LISBOA
AMADORA

NEOGEN — FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 809;
identificação de pessoa colectiva n.º 507175557; inscrições n.os 1
e 2; números e datas das apresentações: 02/050824 e 01/050829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Certifico que entre Laboratório Neo Química Comércio e In-
dústria, L.da, e Marcelo Henrique Limirio Gonçalves foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos;

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NEOGEN — Farmacêutica, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de Cândido dos Reis, 60, 2.º, esquerdo,
freguesia da Mina, na Amadora.

2 — A gerência pode deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criação de filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste nas actividades de importação, exporta-
ção, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos, alopá-
ticos e homeopáticos para uso humano e medicamentos para uso
veterinário, produtos de limpeza, produtos de perfumaria e cosméti-
cos, entre outros.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, seja
qual for a sua natureza, tipo e objecto, ainda que reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais de dois mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios Labo-
ratório Neo Química Comércio e Indústria, L.da, e Marcelo Henrique
Limirio Gonçalves.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 7.º

Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 — A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado

em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 — É livre a cessão total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 — Nos demais casos a cessão depende do prévio consentimento

da sociedade, e, sendo onerosa, esta e os restantes sócios, por esta
ordem, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

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

em juízo ou falência;
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 legí-

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento, da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

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

ARTIGO 11.º

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

Alteração do parcial do contrato quanto ao artigo 8.º n.º 3 que foi
modificado e ficou com a seguinte redacção:

8.º

1 — ...............................................................................................
2 — ...............................................................................................
3 — A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, só-

cios ou não, a nomear em assembleia geral.
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O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003235582

M. AMARAL & J. AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 507168127; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 24/050811.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a filma M. Amaral & J. Azevedo, L.da, e tem
a sua sede em Avenida de D. Luís I, 3-F, freguesia de Alfragide, con-
celho da Amadora.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e manutenção de edifí-
cios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerário,
é de cinco mil euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica dispensada de caução e terá ou
não remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, e
compete aos sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Mediante procuração, a sociedade poderá constituir mandatários para
a representar em actos ou categoria de actos especificados na procu-
ração.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes ,em segundo lugar, do direito de preferência na aquisi-
ção da quota, pelo valor que lhe corresponder segundo o último ba-
lanço aprovado, acrescido da parte que lhe couber em quaisquer fun-
dos sociais.

ARTIGO 7.º

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

a) Quota previamente adquirida pela sociedade;
b) Se o sócio, que a possuir, for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que, nestes últimos dois casos, seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom nome

ou no seu património;
e) Quando a quota seja cedida com violação da regra de consenti-

mento estabelecida no artigo 6.º
2 — Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
b) No caso da alínea b), o valor resultante da aplicação do regime

do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais;
c) Nos casos das alíneas c), d) e e), o valor nominal da quota.
3 — A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota ser efectuado a pronto ou em seis prestações tri-
mestrais e iguais, conforme a assembleia geral decidir.

4 — A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no número um deste artigo, adquiri-la
ou fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo, no caso da
amortização, a quota figurar no balanço como amortizada e, posteri-
ormente, também por deliberação da assembleia geral, em vez dela
serem criadas uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um
ou a algum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos legais; e, em caso
de morte ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade conti-

nuará com os restantes herdeiros representantes do falecido ou
interdito.

2 — No entanto, enquanto a quota do sócio falecido estiver indi-
visa, os seus herdeiros ou representantes deverão escolher um só de
entre todos que os represente na sociedade.

Conferido e conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009049284

CASCAIS

BASS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00218
(Cascais): identificação de pessoa colectiva n.º 500042551;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04 e inscrição n.º 04; números
e datas das apresentações: 22/20050311 e 29/20050809.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração total do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bass, SGPS, L.da, e rege-se pelas cláu-
sulas do presente contrato, a lei aplicável às sociedades gestoras de
participações sociais e o Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sabóia, 9, Monte
Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social e bem
assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quinhentos e sessen-
ta e seis mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
trezentos e sessenta e três mil trezentos e quatro euros e nove cên-
timos, pertencente ao sócio José Manuel Cima Sobral; uma de mil
quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e nove cêntimos, perten-
cente à sócia Ana Maria Militão Silva de Cima; uma de duzentos mil
cento e noventa e nove euros e cinquenta e dois cêntimos, perten-
cente à sócia Sara Dolores Militão Silva de Cima Sobral Roquette
Teixeira; e uma de mil euros, pertencente à sócia Mafalda Luísa
Militão Silva de Cima Sobral.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos dependem sempre do
consentimento da sociedade. O sócio que pretender ceder a sua quota
assim o comunicará, em carta registada, com aviso de recepção, à
sociedade e aos outros sócios, em que lhes comunicará o nome do
adquirente e o preço que lhe é oferecido, devendo a sociedade e os
outros sócios declarar-lhe, da mesma forma, no prazo de quinze dias,
a contar da recepção da comunicação, se pretendem ou não optar,
entendendo-se que não exercem o direito de opção se não responde-
rem.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, os seus
herdeiros ou representantes tomarão o lugar do falecido ou interdito
e exercerão em comum os respectivos direitos enquanto a quota se
mantiver indivisa, salvo se preferirem que a quota seja amortizada,
pois neste caso os herdeiros terão de o declarar à sociedade, no prazo
de sessenta dias, a contar do óbito ou da interdição.

§ 1.º A sociedade reserva-se também o direito de amortizar a quota
desde que, no prazo de sessenta dias, a contar do óbito ou interdição,
o comunique aos seus herdeiros ou representantes.

§ 2.º O pagamento das quotas será feito no prazo de um ano, a
contar das declarações, em prestações iguais e trimestrais acrescido
do juro igual ao da taxa de desconto do Banco de Portugal.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 16 — 23 de Janeiro de 20061672-(76)

ARTIGO 7.º

A sociedade reserva-se também o direito de amortizar a quota do
sócio, nos termos e condições do artigo anterior, quando esta for
arrestada, penhorada ou arrolada.

ARTIGO 8.º

O pagamento das amortizações será feito pelo seu valor inicial,
acrescido de tudo o que lhes pertencer e que constar de balanço a que
se procederá logo após a deliberação da amortização.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade compete aos sócios José Manuel Cima
Sobral, Sara Dolores Militão Silva de Cima Sobral Roquette Teixeira
e Mafalda Luísa Militão Silva de Cima Sobral, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade, nos termos do n.º 6, do artigo 252.º, do Código das Socieda-
des Comerciais.

§ 2.º Fica proibido à gerência obrigar a sociedade em fianças, letras
de favor, avales, abonações e outros actos estranhos aos negócios
sociais, salvo quando expressamente autorizada por deliberação de todos
os sócios.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, diri-
gidas aos sócios com oito dias de antecedência, pelo menos, salvo os
casos para os quais a lei prescreva outra forma de convocação.

ARTIGO 11.º

Os balanços e contas fechar-se-ão sempre com data de 31 de De-
zembro de cada ano.

ARTIGO 12.º

Dos lucros líquidos da sociedade, resultantes do respectivo balanço,
deduzir-se-á a percentagem legal mínima de 5 % para fundo de reser-
va, e os restantes serão divididos proporcionalmente às suas quotas,
bem como na mesma proporção serão suportadas as perdas.

ARTIGO 13.º

A morte ou interdição de qualquer sócio não importa a dissolução
da sociedade, que subsistirá com os herdeiros ou representantes do sócio
falecido ou interdito.

ARTIGO 14.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á à liquidação e partilha con-
forme se deliberar, salvo se algum sócio quiser ficar com todo o ac-
tivo e passivo da sociedade, caso em que lhe será feita a adjudicação
pelo valor em que convierem. Se mais de um a pretender haverá lici-
tação entre eles.

ARTIGO 15.º

Para revisor oficial de contas da sociedade foi designado Dr. José
Martins Lampreia, casado, com domicílio profissional em Lisboa, na
Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, ROC n.º 149.

Relatório

Incorporação em capital de suprimentos provenientes
de entradas em dinheiro.

I — Introdução.
1 — O presente relatório foi-nos solicitado relativamente à con-

versão em capital de suprimentos, provenientes de entradas em di-
nheiro, pelos sócios José Manuel Cima Sobral e Sara Dolores Militão
Silva de Cima Sobral Roquette Teixeira, tendo em vista o aumento
do capital social para 566 000 euros, , para realização das quotas de
360 000 euros e 200 000 euros por si subscritas, respectivamente, no
capital da sociedade Bass — SGPS, S. A., com sede social no Chalet
Lídia na Avenida Sabóia, 9, Monte Estoril, concelho de Cascais, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, sob o
n.º 00218, número de identificação fiscal 500042551.

2 — O aumento consubstancia-se na conversão de suprimentos, pelo
seu valor nominal, provenientes de entradas em dinheiro, prestados
pelo sócio José Manuel Cima Sobral, no montante de 360 000 euros,
(trezentos e sessenta mil euros), e pela sócia Sara Dolores Militão
Silva de Cima Sobral Roquette Teixeira, no montante de 200 000 euros
(duzentos mil euros) conforme descrito no ponto II.

II — Conversão em capital de suprimentos provenientes de entra-
das em dinheiro.

1 — Conversão em capital de crédito de 360 000 euros, corres-
pondente a parcela de capital identificado com suprimento em di-
nheiro, concedido à Bass, L.da, ora denominada Bass — SGPS, S. A.,

em 10 de Dezembro de 2004, referido ao cheque n.º 2563211895,
sobe o Millennium — BCP, e depositado, naquela data, no B.P.I. —
Balcão do Estoril, pelo sócio José Manuel Cima Sobral.

2 — Conversão em capital de crédito de 200 000 euros, corres-
pondente a parcela de capital identificado com suprimento em di-
nheiro, concedido à Bass, L.da, ora denominada Bass — SGPS, S. A.,
em 21 de Dezembro de 2004, conforme transferência efectuada para
a conta 917118N da Merrill Lynch pela sócia Sara Dolores Militão
Silva de Cima Sobral Roquette Teixeira.

3 — Assim, o somatório dos montantes de 360 000 euros e
200 000 euros, mencionados nos pontos 1 e 2, e referentes à con-
versão em capital de suprimentos provenientes de entradas em di-
nheiro, acrescidos da entrada em numerário de 1000 euros, resul-
tantes de quota subscrita pela nova sócia Mafalda Luísa Militão Silva
de Cima Sobral, isto é 561 000 euros, perfaz o montante total do
aumento de capital.

III — Responsabilidades.
A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma indepen-

dente a razoabilidade da avaliação dos suprimentos, provenientes de
entradas em dinheiro, e em declarar que o valor encontrado é sufi-
ciente para a realização de capital pretendida.

IV — Âmbito.
O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas

e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado
com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se os
valores da conversão em capital de suprimentos provenientes das
entradas em dinheiro atingem ou não o valor nominal das acções
atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto, o refe-
rido trabalho inclui a verificação:

a) Da existência dos suprimentos provenientes das entradas em
dinheiro;

b) Da titularidade dos referidos suprimentos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos e do

valor atribuído.
Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da nossa declaração.
V — Declaração.
Com base no trabalho efectuado, declaramos que o valor encontra-

do, no montante de 560 000 euros, (quinhentos e sessenta mil euros)
atinge o valor nominal das quotas atribuídas aos sócios José Manuel
Cima Sobral e Sara Dolores Militão Silva de Cima Sobral Roquette
Teixeira.

2 — Facto: cessação de funções de revisor oficial de contas de José
Martins Lampreia, por renúncia de 29 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006705288

GRAFITRAÇO ESTÚDIO GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7579
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2148/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006439146

LUÍS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4685
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2149/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006439111
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TXC MANUTENÇÃO TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9488
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503453277; número
e data da apresentação: 1899/21062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígra-
fe.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006397338

RACIOCÍNIOS CONSULTADORIA ECONÓMICA
E FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 326
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2147/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006439162

SANTOS, OLIVEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 341
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2138/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744470

COSTROMENDES — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7310
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2135/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744488

TECNINGES — SISTEMAS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6949
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2134/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002476780

AMOR EM DELÍCIA — FABRICO DE SOBREMESAS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 953
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2133/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004886382

COSTA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2953
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2130/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004887931

BAIÃO, PEREIRA & FERNANDES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4484
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2120/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004828765

TÁXIS MARQUES, SANTOS & CARILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 260
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2110/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004776587

JOMERCE — SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 921
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2101/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2008597849

BENOG COMERCIAL — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 682
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2061/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004887397
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P.  Q.  G.  — SERVIÇOS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 119
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2059/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004887290

ESCALA TRÊS — PUBLICIDADE E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 989
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2045/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004876298

NIGHTLIVE — PRODUÇÕES MUSICAIS
E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 370
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2031/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005865397

SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9251
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2025/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004886900

TOMÉ & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 411
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2007/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2008477886

FERNANDES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 879
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2005/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006199226

LAVANDARIA ROSÁRIO & PITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 204
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2002/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005762245

SONIC STATE — PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 043
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1992/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003207600

SOFTSTAN — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 386
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1991/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003229574

SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 069
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1986/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005851370

PEDRO MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 141
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2136/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004882310
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CASB — ESTUDOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9148
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502625236; número
e data da apresentação: 1897/21062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígra-
fe.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006397320

MOTA CARVALHO — ARQUITECTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 588
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2161/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006391569

GUSTAOBRAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9934
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2159/220604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005451975

COUNTAUDOC — SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06768
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502964235; núme-
ro e data da apresentação: 1973/22062004.

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. 2005772240

DECOESTRADO — ESTUDOS E PROJECTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 465
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504179624; núme-
ro e data da apresentação: 1974/22062004.

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. 2005772259

GALEADO-AMÂNDIO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02537
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501339434; núme-
ro e data da apresentação: 1975/22062004.

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. 2005772267

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
FERNANDO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02157
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501121749; núme-
ro e data da apresentação: 1976/22062004.

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. 2005772275

C E F — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 589
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504179659; núme-
ro e data da apresentação: 1977/22062004.

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. 2005772283

ORBISTRADA — SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09274
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503883697; núme-
ro e data da apresentação: 1978/22062004.

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. 2005772291

LAVANDARIA AS MARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09598
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503899143; núme-
ro e data da apresentação: 1979/22062004.

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. 2005851310

EDUARDO CASTRO & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03383
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501709282; núme-
ro e data da apresentação: 1980/22062004.

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. 2005851353
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URBITÉCNICA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04996
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501925538; núme-
ro e data da apresentação: 1981/22062004.

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. 2005851450

TAVARES & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09298
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503882798; núme-
ro e data da apresentação: 1982/22062004.

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. 2005851361

LOPES & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00577
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500558035; núme-
ro e data da apresentação: 1983/22062004.

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. 2005851469

PAGEINFOR — CONSUMÍVEIS DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09654
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503917435; núme-
ro e data da apresentação: 1984/22062004.

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. 2005851337

PROPARSAL — URBANIZAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 092
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504768689; núme-
ro e data da prestação de contas: 1988/22062004.

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. 2005851442

MARIA ODETE & FILHOS — ACTIVIDADES
ESCOLARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 177
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504810456; núme-
ro e data da prestação de contas: 1989/22062004.

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. 2005851485

HANDCRAFT-SHOP.COM — COMÉRCIO
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 800
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504897705; núme-
ro e data da prestação de contas: 1990/22062004.

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. 2003229566

PASTELARIA PITA & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 330
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505430312; núme-
ro e data da prestação de contas: 1993/22062004.

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. 2003207627

REAL ESTATE COTTAGE — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 880
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504292056; núme-
ro e data da prestação de contas: 1994/22062004.

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. 2005865427

REAL ESTATE COTTAGE — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 880
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504292056; núme-
ro e data da prestação de contas: 1995/22062004.

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

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005865419

COTTAGE II — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 084
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504344072; núme-
ro e data da prestação de contas: 1996/22062004.

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. 2003229531
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TRAJOUCE CAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 504
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506598845; núme-
ro e data da prestação de contas: 2030/22062004.

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. 2005865389

JIMBOLO PANIFICADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 01551
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500731683; núme-
ro e data da prestação de contas: 2060/22062004.

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. 2004887044

ÓPTICA NAVEGADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 659
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504193660; núme-
ro e data da prestação de contas: 2097/22062004.

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. 2002457441

TÁXIS DE TIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00696
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500508941; núme-
ro e data da prestação de contas: 2108/22062004.

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. 2002564701

DROGARIA NOVA DA REBELVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00544
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500554714; núme-
ro e data da prestação de contas: 2109/22062004.

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. 2004776650

SILVA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00571
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500965684; núme-
ro e data da prestação de contas: 2111/22062004.

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. 2004776676

AUTO TÁXIS IVONE E OSÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 218
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500965684; núme-
ro e data da prestação de contas: 2111/22062004.

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. 2004776641

TÁXIS ESTRELA NOVA DA AMOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00709
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500511187; núme-
ro e data da prestação de contas: 2113/22062004.

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. 2004776617

OFICINA DE MARCENARIA ANTÓNIO PEREIRA
DE OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00856
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500509077; núme-
ro e data da prestação de contas: 2115/22062004.

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. 2002564868

RODAELEVE — INDÚSTRIA DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 908
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504731416; núme-
ro e data da prestação de contas: 2116/22062004.

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. 2002564710

AUTO TÁXIS SAPATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00714
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500966699; núme-
ro e data da prestação de contas: 2117/22062004.

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. 2004776668
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YASURAGI — TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 749
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504266136; núme-
ro e data da prestação de contas: 2121/22062004.

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. 2002478619

MISATO-YA — ALIMENTAÇÃO ORIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 670
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504585630; núme-
ro e data da prestação de contas: 2122/22062004.

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. 2006384805

JORGE FARINHA — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05520
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502579650; núme-
ro e data da prestação de contas: 2124/22062004.

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. 2004887915

MINDRICO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 435
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505440628; núme-
ro e data da prestação de contas: 2125/22062004.

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. 2000786499

ELEMENTOS INTERIORES, ARQUITECTURA
DE INTERIORES E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09597
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503899097; núme-
ro e data da prestação de contas: 2126/22062004.

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. 2004887907

D. REDES — CONSULTORIA INFORMÁTICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 780
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504329510; núme-
ro e data da prestação de contas: 2127/22062004.

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. 2006649892

PROJECTO K — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 551
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506154874; núme-
ro e data da prestação de contas: 2128/22062004.

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. 2006649906

GERPRINVE — GESTÃO E PROMOÇÃO
DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08100
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503371203; núme-
ro e data da prestação de contas: 2129/22062004.

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. 2006649914

HARPENERG — GESTÃO E PROJECTOS
ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08440
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503478962; núme-
ro e data da prestação de contas: 2141/22062004.

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. 2006708937

SELPRI II — TRABALHOS DE ENGENHARIA
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 910
(Cascais); número e data da prestação de contas: 2150/22062004.

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. 2006439120

DUARSINTRA — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 578
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502873892; núme-
ro e data da prestação de contas: 2154/22062004.

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. 2005451932
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FOTOPLAI — FOTOGRAFIA E CINEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09776
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503969630; núme-
ro e data da prestação de contas: 2158/22062004.

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. 2005451967

MARLUZA II — COMÉRCIO DE PAPELARIA
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08589
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503663158; núme-
ro e data da prestação de contas: 2160/22062004.

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. 2005451991

ALTRECON — COMPONENTES AUTO ELÉCTRICOS
E REACONDICIONADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7953
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503334200; núme-
ro e data da prestação de contas: 2305/23062004.

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.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005873241

CARDOSO & AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 402
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504354329; núme-
ro e data da prestação de contas: 2303/23062004.

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.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004815094

NETCALL — TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 749
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506409171; número
e data da prestação de contas: 2413/23062004.

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. 2004815485

A. J. CASTANHEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL
E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7615
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503230324; núme-
ro e data da prestação de contas: 2304/23062004.

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.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005873233

AMEC SPIE PORTUGAL, S. G. P. S.,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 591
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505622750; núme-
ro e data da prestação de contas: 2387/23062004.

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.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004814160

NATURAL ORGÂNICA — IMPORTAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 501
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506598829; núme-
ro e data da prestação de contas: 2029/22062004.

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. 2005762300

SPLASH DESIGN — DESIGN GRÁFICO E COMUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 608
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506101703; núme-
ro e data da prestação de contas: 2028/22062004.

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. 2005762270

MARKINT — CONSULTORIA EM MARKETING
E INTERNACIONALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08919
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503901024; núme-
ro e data da prestação de contas: 2023/22062004.

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. 2004731494

VASCONCELOS E SÁ ASSOCIADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05653
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502633549; núme-
ro e data da prestação de contas: 2021/22062004.

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. 2004731508
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VIII — IMOBILIÁRIA E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06041
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502748745; núme-
ro e data da prestação de contas: 2020/22062004.

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. 2004731524

M. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02327-
-A (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501247475; nú-
mero e data da prestação de contas: 2019/22062004.

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. 2004886889

TAISTEL — EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 482
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504818740; núme-
ro e data da prestação de contas: 2018/22062004.

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. 2008597482

MULTITOM — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08225
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503463183; núme-
ro e data da prestação de contas: 2016/22062004.

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. 2004886625

O CANTINHO DO ZECA — SOCIEDADE
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 552
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506135810; núme-
ro e data da prestação de contas: 2003/22062004.

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. 2005762261

FIRMINO PUGA — PONTES E ESTRUTURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 695
(Oeiras); número e data da prestação de contas: 2345/230604.

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.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004814128

DUTSCHMANN & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 013
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501559027; número
e data da prestação de contas: 1902/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004873400

BIT ELITE — SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 220
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506676544; número
e data da prestação de contas: 1900/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006479148

MANIA DO PÉ — COMÉRCIO CALÇADO
E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 905
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506511200; número
e data da prestação de contas: 1909/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004705272

A. M. BRÁS & FILHO — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 684
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505783401; número
e data da prestação de contas: 1930/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005871303

PERNOD RICARD PORTUGAL — SOMAGNUM
DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 828
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502848987; número
e data da prestação de contas: 1925/21062004.
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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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004873396

FARINHA FREITAS & TEOTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3782
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500951098; número
e data da prestação de contas: 1931/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2002536767

SOUSA & RITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4181
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501178384; número
e data da prestação de contas: 1932/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2002536732

METALÚRGICA DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 72
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500191930; número
e data da prestação de contas: 1937/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004873515

SANTOS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3296
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500756457; número
e data da prestação de contas: 1942/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2001397739

TRANSPORTADORA CENTRAL DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4806
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500842205; número
e data da prestação de contas: 1944/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2001393695

TRANSPORTES MANÉ & MANÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8494
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503118702; número
e data da prestação de contas: 1953/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003674845

MCC — AUDITORES E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 989
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503359009; número
e data da prestação de contas: 1954/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006686917

SERRALHARIA ALUTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3024
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500674663; número
e data da prestação de contas: 1958/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003208771

SEVERINO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 906
(Oeiras); número e data da prestação de contas: 1965/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006686933

CGFB — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 935
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506522938; número
e data da prestação de contas: 1968/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006686925

ANTÓNIO PENA — CONSULTORIA E DIVULGAÇÃO
DOS RECURSOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8764
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503177288; número
e data da prestação de contas: 1969/21062004.
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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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003441948

GRANT THORNTON — AUDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 265
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504565702; número
e data da prestação de contas: 1972/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006686941

FESTI CORES — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 589
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506647897; núme-
ro e data da prestação de contas: 1907/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004898151

DESIGNDECO — DESIGN E DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6228
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502805374; núme-
ro e data da prestação de contas: 1962/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004886021

COMO — CIRURGIA ORAL E MEDICINA ORAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7998
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503557358; núme-
ro e data da prestação de contas: 1960/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2002103402

FRANCISCO & DANIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2115
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501106219; núme-
ro e data da prestação de contas: 1946/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004873523

IMOBILIÁRIA VILA FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 068
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502662778; núme-
ro e data da prestação de contas: 1935/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003246983

M. L. LEAL — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9619
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504194399; núme-
ro e data da prestação de contas: 1926/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005807923

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
DA MARGINAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2800
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500582351; núme-
ro e data da prestação de contas: 1910/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006529048

E. C. C. — ESCOLA DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7415
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503153770; núme-
ro e data da prestação de contas: 1908/21062004.

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.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006529064

FERNANDES E QUEIROZ — SOCIEDADE
DE DECORAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1046
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500111308; núme-
ro e data da prestação de contas: 1904/21062004.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2002 e 2003 em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004740566

GUFITÓ — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7308
(Cascais); número e da prestação de contas: 1967/21062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígra-
fe.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006686950

LAR DOM AVÔ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09143
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503797600; núme-
ro e data da prestação de contas: 2168/22062004.

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. 2006439073

DRSP — ARQUITECTURA ENGENHARIA
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 272
(Cascais); número e data da prestação de contas: 2167/22062004.

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. 2006439138

ARABESCO — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 836
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505854503; núme-
ro e data da prestação de contas: 2166/22062004.

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. 2006391470

MANUELA & BRANCO — INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 554
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506076636; núme-
ro e data da prestação de contas: 2165/22062004.

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. 2005451983

MIGUEL — CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 350
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506045676; núme-
ro e data da prestação de contas: 2000/22062004.

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. 2005762229

RAMOCLAU — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 893
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505758938; núme-
ro e data da prestação de contas: 1999/22062004.

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. 2005762202

O MEU FUTURO — ESCOLA DE DACTILOGRAFIA
DE CARCAVELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00369
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500728488; núme-
ro e data da prestação de contas: 1998/22062004.

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. 2005762199

QUASETUDO — RETROSARIA, UTILIDADES,
OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 345
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505459841; núme-
ro e data da prestação de contas: 1997/22062004.

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. 2005762180

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SODUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4459
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502172967; núme-
ro e data da apresentação: 2255/230604.

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. 2004852380

JOSÉ MANUEL ROSÁRIO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2953
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501362363; núme-
ro e data da apresentação: 2254/230604.
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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 Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004855614

SOI — SOCIEDADE ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3507
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501765034; núme-
ros e data da apresentação: 2251/53/230604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 1999, 2001 e 2003 em relação à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004855606

FERNANDA MORAIS MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 098
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505120623; núme-
ros e data da apresentação: 2249/50/230604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2001 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. 2004855592

LUÍS & PIEDADE RAMOS CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 836
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505762161; núme-
ros e data da apresentação: 2247/48/230604.

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 Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Marques da Silva. 2004852240

JOSÉ FELICIANO ROSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 362
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505473321; núme-
ros e data da apresentação: 2245/46//230604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2001 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. 2004852232

MINI MERCADO CESÁRIO SABIDO DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4022
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501984139; núme-
ros e data da apresentação: 2241/44/230604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000 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. 2004852224

ESCRITO ESTORIL ALUGUER DE SALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2740
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501418989; núme-
ros e data da apresentação: 2231/35/230604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 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. 2004852194

J. E. CASTEL, BRANCO LISBOA SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 490
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506005437; núme-
ro e data da apresentação: 2224/230604.

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. 2004785721

NORIVO — COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8828
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503639184; núme-
ro e data da apresentação: 2204/230604.

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. 2004807148

H. MORNA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 717 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2272/230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002544131

EMPRITAF CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 467 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2274/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2000806066
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ANDINOS — ACTIVIDADES MUSICAIS
E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 566 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2275/230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2000806465

RODRIGUES & FANICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8615
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-2276/230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2000806287

ARQWORK — ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 444 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2277/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2000806260

HENRIQUIMICA — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4822 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2292/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003235175

PEDRO MIL HOMENS CONSULTORES CIÊNCIAS
DO DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 839 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2302/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005806218

IRMÃOS PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 28 843 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2309/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005873284

TCHA TCHA TCHA — PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5103 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2312/230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004779950

ABREU LIMA CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 851 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2313/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004779942

SOM A CORES — PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 623 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2314/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004780002

ANTÓNIO AUGUSTO CARVALHO JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2993 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2316/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004778024

CARVALHOTO & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5360 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2317/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002536694
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SANTINOR — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2902 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2318/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002536651

TECNOVIA — SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1966 (Oeiras); número e data da apresentação: PC-2343/
230604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004814110

A CENTRAL DA ESPARGUEIRA MERCEARIA
E VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3825
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500584621; número
e data da apresentação: 3479/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004819820

DIFERLAR COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9431
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503422614; número
e data da apresentação: 3470/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004818743

BATISTA, RAMALHO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2715 (Cascais); número e data da apresentação: PC-2862/
250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005533807

CAETANO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4613
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501404112; número
e data da apresentação: 3467/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004819669

A LOJA DOS BICHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 580
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501770798; número
e data da apresentação: 3440/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006390694

CLÍNICA DENTÁRIA GILBERTO KANEKO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 244
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506138682; número
e data da apresentação: 3444/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005768278

COPISPORT FOTOGRAFIAS E ENCADERNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6731
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502431903; número
e data da apresentação: 3464/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004863005

COPISATELITE FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 799
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504205730; número
e data da apresentação: 3463/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004862998

SANCHES E FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4396
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501308180; número
e data da apresentação: 3460/290604.
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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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004839821

REALISTA CUIDADOS DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8785
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503206407; número
e data da apresentação: 3458/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004862971

ALFREDO G. PINTO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8709
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502900369; número
e data da apresentação: 3485/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004818085

BICESSECAR — REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9292
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503882763; núme-
ro e data da apresentação: 2307/23062004.

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.

14 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005873268

ELMEC PROJECTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 101
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506023893; número
e data da apresentação: 3484/290604.

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.

18 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004819677

LISBOA — 2.A SECÇÃO

NÍVEL Z — SOCIEDADE PRODUTORA DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 203/20030318; identificação de pessoa colectiva
n.º 506417468; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 19/20050802.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Ivone Silva, 6, Edifício Arcis,

18.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007484978

GEREPLUS — CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 235/20030326; identificação de pessoa colectiva
n.º 506022145; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 07; números e data das apresentações: 32 e 33/20050805.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Miguel Patriarca Ramalho, por ter

renunciado em 7 de Julho de 2005.
Nomeação de gerentes por deliberação de 28 de Julho de 2005.
Bento José Organista Serrano, residente na Avenida de Maria He-

lena Vieira da Silva, 38, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010615689

LISBOA — 3.A SECÇÃO

OMIP — OPERADOR DO MERCADO IBÉRICO
DE ENERGIA (PÓLO PORTUGUÊS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 886/031212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506533786; inscrições n.os 06 e 07; números e data das apre-
sentações: 13 e 14/050803.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 15.º, n.º 1, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

Aditados: artigo 13.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 18.º
Eliminado: artigo 16.º

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a organização e gestão de um
sistema de suporte para a realização de transacções no âmbito do
mercado ibérico de energia, competindo-lhe, nomeadamente:

a) A gestão do mercado não regulamentado de contratação de elec-
tricidade a prazo;

b) A prestação dos serviços que se revelem necessários à interven-
ção de entidades no Pólo Espanhol do Mercado Ibérico de Electrici-
dade;

c) A gestão de outros mercados não regulamentados de produtos de
base energética ou de bens ou direitos conexos.

2 — A sociedade pode exercer quaisquer actividades que sejam
subsidiárias ou acessórias daquelas, que não constituam actividade
de intermediação financeira, directamente ou através da constitui-
ção ou participação em sociedades mediante autorização da assem-
bleia geral.

3 — Na medida em que não lhe seja vedado por lei, a sociedade
pode participar noutras sociedades, com objecto complementar do seu,
mesmo que regidas por leis especiais, bem como em agrupamentos
complementares de empresas.

4 — A sociedade manterá a totalidade do capital social da OMI
Clear — Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S. A., a
qual tem por objecto social a compensação de operações a prazo,
nomeadamente futuros e opções, que tenham por activo subjacente
electricidade, produtos de base energética ou outros activos equiva-
lentes, de natureza real ou nocional, índices de electricidade, de pro-
dutos de base energética ou de outros activos equivalentes, quer te-
nham uma liquidação por — entrega quer tenham uma liquidação
meramente financeira e, bem assim, a assunção da posição de contra-
parte central em tais operações, realizadas_ em mercado, regulamen-
tado ou não regulamentado, nacional ou estrangeiro, ou fora de mer-
cado, uma vez que, por força de impedimentos legais, tais funções
não podem fazer parte do objecto social da sociedade.
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ARTIGO 13.º

Convocatória da assembleia geral

1 — As reuniões da assembleia geral serão convocadas pelo seu
presidente da mesa através de publicação, nos termos legais ou, em
alternativa, através de cartas registadas, com aviso de recepção, ex-
pedidas com a antecedência mínima de 21 dias, a pedido do conselho
de administração, do conselho fiscal, do fiscal único ou a requerimen-
to de accionistas que representem pelos menos cinco por cento do
capital social.

2 — As reuniões da assembleia geral deverão realizar-se na sede da
sociedade, ou em local a designar na respectiva convocatória, verifi-
cando-se motivo justificativo.

ARTIGO 14.º

Participação na assembleia geral

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

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

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

ARTIGO 16.º

Quórum

1 — Em primeira convocação a assembleia geral só pode consti-
tuir-se quando estejam presentes ou representados accionistas que
representem mais de cinquenta por cento do capital social.

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

ARTIGO 18.º

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

k) Adoptar quaisquer medidas exigidas pelo bom funcionamento dos
mercados ou para prevenir a prática de quaisquer actos fraudulentos e
outros susceptíveis de perturbar a regularidade do seu funcionamento.

Mais certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação de administradores, em 12 de Maio de 2005.
Período: até ao final do mandato em curso (2004/2006)
Vítor Manuel da Costa Antunes Machado Baptista, residente na Rua

de Alfredo Keil, 571, 11.º, A, Porto, designado para exercer o cargo
em nome próprio por REN — Rede Eléctrica Nacional, S. A., Avenida
dos Estados Unidos da América, 55, 12.º, Lisboa; e Maria Luísa Huido-
bro Y Arreda, Calle Alfonso XI, 6, Madrid, Espanha, designada para
exercer o cargo em nome próprio por Operador Del Mercado Ibérico
de Energia, Polo Español, S. A., Calle Alfonso XI, 6, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009920341

LISBOA — 4.A SECÇÃO

M. F. T. — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00328/900612; identificação de pessoa colectiva n.º 502365277;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/050804.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 02/050804.
Cessação de funções do gerente Mário Augusto Ferreira Falcão, por

destituição em 20 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009234952

CAIXA CAPITAL — SOCIEDADE DE CAPITAL
DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2044/910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502525380;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição n.º 34; números e
data das apresentações: 14 e 15/050801.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 14/050801.
Cessação de funções do fiscal único efectivo, Ledo, Morgado &

Associados SROC, por ter renunciado em 31 de Dezembro de 2004.
Of. apresentação n.º 15/050801.
Nomeação do fiscal único, suplente, por deliberação de 16 de Março

de 2005, para o triénio em curso de 2003/-05:
Luís Augusto Gonçalves Magalhães, casado, Edifício Atrium Salda-

nha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, ROC.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000292576

SINTRA

JACFERSINAI — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 837;
identificação de pessoa colectiva n.º 506730638; data do depósito:
300605.

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

1 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2009801210

PICMAG — COMÉRCIO DE IMANS E PROJECTOS
MAGNÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 506593673; data do depósito:
300605.

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

1 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2009880382

JORGE M. S. PINHEIRO & FILHOS — PROJECTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 944;
identificação de pessoa colectiva n.º 505724774; data do depósito:
40705.

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

5 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2004867841

FLEX PEOPLE — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 549;
identificação de pessoa colectiva n.º 505074346; data do depósito:
40705.

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

5 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2008211126

FÁBRICA CERÂMICA VIÚVA LAMEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 233;
identificação de pessoa colectiva n.º 500105324; data do depósito:
06705.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

9 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2009809157

XILOJARDIM — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS PARA PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 505966646; data do depósito:
300605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2003 e 2004.

31 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques. 2003694161

ALIVIAGEM — TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 190;
identificação de pessoa colectiva n.º 506924947; data do depósito:
300605.

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

31 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques. 2009848713

MERCESINHA, CAFÉ SNACK, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 369;
identificação de pessoa colectiva n.º 506991652; data do depósito:
300605.

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

31 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques. 2010214854

TAGSPIRIT — TECNOLOGIAS PARA ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 857;
identificação de pessoa colectiva n.º 507101146; data do depósito:
300605.

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

31 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques. 2010525043

CONSTROILUX — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 642;
identificação de pessoa colectiva n.º 507030460; data do depósito:
050624.

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

12 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2011029538

DOM PISO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 504279882; data do depósito:
050624.

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

12 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2010212355

RIGUSA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 505745461; data do depósito:
4705.

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

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2009805038

FREDERICO, ESPOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 878;
identificação de pessoa colectiva n.º 505443538; data do depósito:
30605.

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

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2009243021

CLIPRENT INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 702;
identificação de pessoa colectiva n.º 506081419; data do depósito:
300605.

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

31 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques. 2004827130

LUMINARTE — INDÚSTRIA DE RECLAMOS
LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 571;
identificação de pessoa colectiva n.º 500170711; data do depósito:
050630.

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

7 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2011124344

JOÃO M. C. S. QUINTINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 288;
identificação de pessoa colectiva n.º 505588285; data do depósito:
30605.

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

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2004784512

SIMPLÍCIO & JORDÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 007;
identificação de pessoa colectiva n.º 506477819; data do depósito:
30605.

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

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2011338409
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SDR — PROJECTOS E URBANISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 343;
identificação de pessoa colectiva n.º 506237729; data do depósito:
30605.

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

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2011338336

ROCHAS DECOR — TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 800;
identificação de pessoa colectiva n.º 506379612; data do depósito:
30605.

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

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2006578618

ROBALO, BATISTA & MARTINS — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 117;
identificação de pessoa colectiva n.º 505760827; data do depósito:
30605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2009812549

ROBALO, BATISTA & MARTINS — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 117;
identificação de pessoa colectiva n.º 505760827; data do depósito:
30605.

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

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2009812530

ROBALO, BATISTA & MARTINS — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 117;
identificação de pessoa colectiva n.º 505760827; data do depósito:
30605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Olga Maria Lopes
da Silva Génio. 2009812557

JPJ — CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 438;
identificação de pessoa colectiva n.º 507003624; data do depósito:
300605.

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

30 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009233948

TORRES VEDRAS

COMERCIPEIXE — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1407; identificação de pessoa colectiva n.º 502368934; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2010842073

HIPERSERVE — CONCESSIONÁRIA DE REFEITÓRIOS
E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3366; identificação de pessoa colectiva n.º 501495991; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235898

ARTEFACTOS EM CIMENTO DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2252; identificação de pessoa colectiva n.º 503326518; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005301647

TRANSPORTES ANTÓNIO CLEMENTE PEREIRA
E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 380; identificação de pessoa colectiva n.º 500557500; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005301450

AUTO-REPARADORA MARGAÇA,
MORAIS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 724; identificação de pessoa colectiva n.º 500814309; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005301442
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PROSUI — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SUÍNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2729; identificação de pessoa colectiva n.º 503934062; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2010842189

REIS, DUARTE & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 360; identificação de pessoa colectiva n.º 500229538; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510711

CPDL — CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO
DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2963; identificação de pessoa colectiva n.º 504255460; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235901

CASAL DO REGO — MECÂNICA AUTO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3703; identificação de pessoa colectiva n.º 505472643; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011236436

MOVICOZINHA — COMÉRCIO MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3520; identificação de pessoa colectiva n.º 505346079; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510371

TALHO CENTRAL DA MACEIRA — COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2830; identificação de pessoa colectiva n.º 504053167; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510428

FUTURVINI — COMÉRCIO DE VINHOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3169; identificação de pessoa colectiva n.º 504494422; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235758

MANUEL & ADÉLIA — COMÉRCIO DE CARNES
E GADO VIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4129; identificação de pessoa colectiva n.º 506133524; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504681

NUNO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1662; identificação de pessoa colectiva n.º 502537370; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504592

NOVAREIA — INDÚSTRIA EXTRACTIVA
DE AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2250; identificação de pessoa colectiva n.º 503326690; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504517
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CÉLIA VICENTE NETO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3090; identificação de pessoa colectiva n.º 504530950; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504525

TRANSJOL — TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2076; identificação de pessoa colectiva n.º 503123706; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504444

PRESTIVENDA, COMÉRCIO DE ENXOVAIS,
ARTIGOS PARA O LAR E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2341; identificação de pessoa colectiva n.º 503449687; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504622

ROBERAR — SERRALHARIA E AR
CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2907; identificação de pessoa colectiva n.º 504166980; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2009609930

REFRIGERAÇÃO TEODORO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3831; identificação de pessoa colectiva n.º 505776243; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504509

FONSEPLAS — PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3824; identificação de pessoa colectiva n.º 505650495; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234557

HORTIPOR — SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3868; identificação de pessoa colectiva n.º 505687607; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510380

AUTO MECÂNICA GOMES & MIRANDA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 935; identificação de pessoa colectiva n.º 501309098; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2000419321

CAIXIVEDRAS — CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2139; identificação de pessoa colectiva n.º 503161667; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007050978

SOLVEM — SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2760; identificação de pessoa colectiva n.º 503954624; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504746
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ELSA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4141; identificação de pessoa colectiva n.º 506175910; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504584

FOTOIMAGINATIVA — FOTOGRAFIA, VÍDEO E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2940; identificação de pessoa colectiva n.º 504216023; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504479

AUTO TÁXI DORES SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3421; identificação de pessoa colectiva n.º 505226529; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504568

SPRINT CAR — COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3356; identificação de pessoa colectiva n.º 505053578; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504436

RAMOS MAIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4543; identificação de pessoa colectiva n.º 507065565; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504452

SALA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3651; identificação de pessoa colectiva n.º 505513960; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504495

DOMINGOS MANUEL GOMES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3825; identificação de pessoa colectiva n.º 505649233; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235804

SOARES & COUCEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3569; identificação de pessoa colectiva n.º 505314509; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235812

RAÚL PATROCÍNIO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1431; identificação de pessoa colectiva n.º 502268433; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235987

CARLOS INÁCIO ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4069; identificação de pessoa colectiva n.º 506170560; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235928

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE JOAQUIM FEIJÃO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 742; identificação de pessoa colectiva n.º 500864780; data da
entrada: 20050628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235910

ZDA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2591; identificação de pessoa colectiva n.º 503753092; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011104416

VEDECA — VEDAÇÕES, CANALIZAÇÕES, FABRICO
DE REDES E SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1135; identificação de pessoa colectiva n.º 501763937; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2010842685

CAMPOLÚCIO — EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3648; identificação de pessoa colectiva n.º 505427648; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234603

SERRA, MARQUES & NASCIMENTO — CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3107; identificação de pessoa colectiva n.º 504329677; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510509

INSTALOJOVI, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3019; identificação de pessoa colectiva n.º 504326147; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510355

MÁRIO & ARCELINO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2348; identificação de pessoa colectiva n.º 503485691; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510541

HORTOANDRÉS — COMÉRCIO PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1536; identificação de pessoa colectiva n.º 502412437; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510401

AGRO-PECUÁRIA HIPÓLITO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3975; identificação de pessoa colectiva n.º 505929902; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234611

MEGADEC — DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3478; identificação de pessoa colectiva n.º 505336294; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011220033

J. I. P. FERREIRAS — HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3412; identificação de pessoa colectiva n.º 505097940; data da
entrada: 20050628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006500775

ANTÓNIO MARÇAL — INDÚSTRIAS
TECNOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3079; identificação de pessoa colectiva n.º 504515888; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006500759

JOSÉ MIGUEL PEREIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3934; identificação de pessoa colectiva n.º 505956519; data da
entrada: 20041220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006518127

HORTOLÚCIO — SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2799; identificação de pessoa colectiva n.º 504035606; data da
entrada: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510436

SENHOR PÃO — PADARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2785; identificação de pessoa colectiva n.º 504000292; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235863

ENCOSTA DO CHARRINHO, VINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3130; identificação de pessoa colectiva n.º 504523872; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006504428

SANTA CRUZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4377; identificação de pessoa colectiva n.º 506449467; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011289203

CARNES JOÃO & SANTA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4389; identificação de pessoa colectiva n.º 506766870; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011289211

IMPÉRIO DE MÁRIO LÚCIO ALVES — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 652; identificação de pessoa colectiva n.º 500689245; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2000514456

ALDEIA — INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3978; identificação de pessoa colectiva n.º 505962551; data da
entrada: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007055945

SOCIEDADE PANIFICADORA DE ALMEIRINHO
DE CIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2466; identificação de pessoa colectiva n.º 503640727; data da
entrada: 20050624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007051133

COMPLEXO AGRO-PECUÁRIA DO PAÚL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 626; identificação de pessoa colectiva n.º 500637504; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2010842154

TRANSPORTES DOS TRÊS MOINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3548; identificação de pessoa colectiva n.º 505401754; data da
entrada: 20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510584

PORTALEGRE
CAMPO MAIOR

J. C. CENTENO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 00314/050916; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20050916.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2005, a fl. 19 do
livro n.º 65-D do Cartório Notarial de Campo Maior, José Centeno
Caraças Centeno, casado com Maria Adelaide Silva Lopes Caraças
Centeno, na comunhão de adquiridos, Estrada Nacional n.º 373, Cam-
po Maior, foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo
contrato abaixo indicado:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal
por quotas, a sua firma é constituída pela designação J. C. Centeno,
Unipessoal, L.da, e a sua sede fica instalada na Estrada Nacional
n.º 373, freguesia de São João Baptista, concelho de Campo Maior.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transferi-
das ou fechadas sucursais, filiais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de agricultura, medi-
ação de seguros e venda e aluguer de tendas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de cinco mil euros,
pertencente ao único sócio José Caetano Caraças Centeno.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes desig-
nados em assembleia geral.

2 — Fica desde já nomeado gerente, o único sócio, José Caetano
Caraças Centeno.

3 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

4 — O gerente poderá delegar os seus poderes de gerência median-
te procuração a terceiros.

ARTIGO 5.º

1 — O sócio único poderá fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante deliberação tomada em assembleia geral.

2 — O sócio único poderá efectuar prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, até ao limite de dez vezes o capital
social da sociedade à data do cumprimento das prestações.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Pires
Alvanel. 2006891812

PORTO
FELGUEIRAS

SERFERGEST — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3184/
050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507387350; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/220705.

Certifico que entre FERFOR — Empresa Industrial de Ferramentas
e Forjados, S. A., e Artur José Pereira Teixeira Mendes foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede social

1 — A sociedade adopta a firma SERFERGEST — Contabilidade e
Gestão, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 15 (instalações
FERFOR), Serrinha, freguesia de Vila Verde, concelho de Felgueiras.

2 — A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras formas de
representação social, no território nacional.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na consultoria para negócios e
gestão, contabilidade, gestão recursos humanos e serviços de gestão.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia FER-
FOR — Empresa Industrial de Ferramentas e Forjados, S. A.; e outra
do valor nominal de cem euros, pertencente ao sócio Artur José Pereira
Teixeira Mendes.

2 — Haverá lugar a prestações suplementares de capital, por uma
ou mais vezes, até ao montante máximo correspondente a cinquenta
vezes o capital social inicial, sempre que, sobre tal matéria, os sócios
acordem por unanimidade.

ARTIGO 4.º

Da gerência

1 — A sociedade é administrada e representada pela gerência, a eleger
em assembleia geral, composta por um máximo de dois elementos,
aos quais poderá ser exigida a prestação de caução.

2 — São desde já nomeados gerentes para esse cargo Artur José
Pereira Teixeira Mendes, casado, residente na Rua de Agostinho de
Campos, 351, 8.º, direito, na cidade do Porto, contribuinte fiscal
n.º 140824669, e Fernando Manuel Agarez Martins de Carvalho,
casado, residente em Rua de D. António Ferreira Gomes, 188, 4.º,
direito, na cidade de Penafiel, contribuinte fiscal n.º 194028135.
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3 — Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, podendo tal remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade vincula-se:
a) Pela intervenção conjunta de dois gerentes;
b) Pela intervenção conjunta de um gerente e de um procurador da

sociedade, actuando este dentro dos limites do respectivo mandato.
2 — Incluem-se nos poderes da gerência:
a) Adquirir, alienar, permutar e onerar quaisquer bens, imóveis ou

móveis sujeitos a registo, que se enquadrem na prossecução do objec-
to social;

b) Tomar e dar de aluguer e ou arrendamento quaisquer bens, mó-
veis ou imóveis, bem como sobre eles celebrar contratos de locação
financeira, ajustar as respectivas rendas e exercer direitos de denúncia
ou de resolução, por via judicial ou não;

c) Adquirir participações em quaisquer sociedades, com o mesmo
ou diferente objecto e, ainda que reguladas por leis especiais, bem
como associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do res-
pectivo objecto;

d) Dar ou tomar de trespasse e de cessão de exploração quaisquer
estabelecimentos comerciais, podendo fixar os respectivos preços e
demais condições essenciais do negócio, alterar e denunciar os com-
petentes contratos;

e) Contrair empréstimos no mercado financeiro em geral, com ou
sem prestação de garantia real;

f) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, confessar, transigir ou desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

As cessões de quotas, no todo ou em parte, quando efectuadas en-
tre sócios, são livres. Se efectuadas a estranhos, a título oneroso ou
gratuito, ficam sujeitas ao direito de preferência dos sócios não ce-
dentes. Havendo vários preferentes, a quota a ceder será entre eles
rateada na exacta proporção das participações de que forem titulares.
Ficam, desde já, autorizadas as divisões de quotas para concretização
dos efeitos previstos neste artigo.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

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

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quotas à revelia do disposto no artigo 6.º
2 — A assembleia geral que proceder à amortização deverá igual-

mente deliberar se, por virtude dela. as demais quotas serão propor-
cionalmente aumentadas no seu valor nominal ou se a quota amorti-
zada figurará no balanço com vista à criação de uma ou mais destinadas
a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

3 — Salvo norma imperativa em contrário ou acordo entre a socie-
dade e o titular da quota amortizada, a contrapartida da amortização
será igual ao valor da quota, tal como esta resulta do último balanço
aprovado e sem qualquer correcção dos seus elementos activos ou
passivos, acrescido dos lucros ou diminuído dos prejuízos apurados
através de um balancete dado com referência à data em que se houver
verificado o facto determinante da amortização.

4 — Sempre salvo norma imperativa em contrário ou acordo di-
verso entre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento
da contrapartida da amortização far-se-á em quatro prestações semes-
trais, sucessivas e iguais, tituladas por letras do aceite da sociedade,
não vencendo juros, devendo a primeira delas ser liquidada seis meses
após a fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 8.º

Contas do exercício

Anualmente será dado um balanço com referência a 31 de Dezem-
bro, e os lucros líquidos apurados terão a seguinte aplicação:

a) Para constituição e reintegração da reserva legal, nos termos
legais;

b) O restante para dividendos aos sócios, salvo se a assembleia geral,
por simples maioria, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à
constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras
aplicações específicas do interesse da sociedade, designadamente ao
pagamento da remuneração variável que venha a ser atribuída aos
gerentes.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais, as assembleias gerais serão convocadas por qualquer ge-
rente, devendo as convocatórias serem expedidas por carta registada
com aviso de recepção com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se nos termos da lei, sendo a liquidação con-
fiada a dois liquidatários, que poderão ser os sócios ou por estes desig-
nados, salvo acordo em sentido diverso.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970309

ESCOLA DE CONDUÇÃO ALTO DA LIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3191/
050808; identificação de pessoa colectiva n.º 507362403; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/080805.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Eduardo
Antunes Ferreira de Melo e Joaquim Ferras da Silva, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Condução Alto da Lixa, L.da,
com sede na Avenida do Alto da Lixa, 1606, freguesia de Vila Cova
da Lixa, concelho de Felgueiras.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no ensino de condução automóvel e pi-
lotagem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de quatro mil euros, pertencente ao sócio Eduardo Antunes Ferreira
de Melo, e uma do valor nominal de mil euros, pertencente ao sócio
Joaquim Ferrás da Silva.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Eduardo Antu-
nes Ferreira de Melo, que desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
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cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970406

FORFERBRICO — COMÉRCIO DE FERRAMENTAS,
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3183/
050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507397819; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/220705.

Certifico que entre FERFOR — Empresa Industrial de Ferramentas
e Forjados, S. A., e Artur José Pereira Teixeira Mendes foi constituí-
da a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede social

1 — A sociedade adopta a firma FORFERBRICO — Comércio de
Ferramentas, Materiais Construção e Jardinagem, L.da, e tem a sua
sede na Estrada Nacional n.º 15 (instalações FERFOR), Serrinha, fre-
guesia de Vila Verde, concelho de Felgueiras.

2 — A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras formas de
representação social, no território nacional.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de uma grande variedade de produtos, designa-
damente ferramentas, artigos de bricolage, jardinagem, perfis, mate-
riais de construção.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de vinte e quatro mil e quinhentos euros, pertencente
à sócia FERFOR — Empresa Industrial de Ferramentas e
Forjados, S. A., e uma do valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente ao sócio Artur José Pereira Teixeira Mendes.

2 — Haverá lugar a prestações suplementares de capital, por uma
ou mais vezes, até ao montante máximo correspondente a cinquenta

vezes o capital social inicial, sempre que, sobre tal matéria, os sócios
acordem por unanimidade.

ARTIGO 4.º

Da gerência

1 — A sociedade é administrada e representada pela gerência, a eleger
em assembleia geral, composta por um máximo de dois elementos,
aos quais poderá ser exigida a prestação de caução.

2 — São desde já nomeados gerentes para esse cargo Artur José
Pereira Teixeira Mendes, casado, residente na Rua de Agostinho de
Campos, 351, 8.º, direito, na cidade do Porto, contribuinte fiscal
n.º 140824669, e Fernando Manuel Agarez Martins de Carvalho,
casado, residente em Rua de D. António Ferreira Gomes, 188, 4.º,
direito, na cidade de Penafiel, contribuinte fiscal n.º 194028135.

3 — Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, podendo tal remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade vincula-se:
a) Pela intervenção conjunta de dois gerentes;
b) Pela intervenção conjunta de um gerente e de um procurador da

sociedade, actuando este dentro dos limites do respectivo mandato.
2 — Incluem-se nos poderes da gerência:
a) Adquirir, alienar, permutar e onerar quaisquer bens, imóveis ou

móveis sujeitos a registo, que se enquadrem na prossecução do objec-
to social;

b) Tomar e dar de aluguer e ou arrendamento quaisquer bens, mó-
veis ou imóveis, bem como sobre eles celebrar contratos de locação
financeira, ajustar as respectivas rendas e exercer direitos de denúncia
ou de resolução, por via judicial ou não;

c) Adquirir participações em quaisquer sociedades, com o mesmo
ou diferente objecto e, ainda que reguladas por leis especiais, bem
como associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para,
nomeadamente formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do res-
pectivo objecto;

d) Dar ou tomar de trespasse e de cessão de exploração quaisquer
estabelecimentos comerciais, podendo fixar os respectivos preços e
demais condições essenciais do negócio, alterar e denunciar os com-
petentes contratos;

e) Contrair empréstimos no mercado financeiro em geral, com ou
sem prestação de garantia real;

f) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, confessar, transigir ou desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

As cessões de quotas, no todo ou em parte, quando efectuadas en-
tre sócios, são livres. Se efectuadas a estranhos, a título oneroso ou
gratuito, ficam sujeitas ao direito de preferência dos sócios não ce-
dentes. Havendo vários preferentes, a quota a ceder será entre eles
rateada na exacta proporção das participações de que forem titulares.
Ficam, desde já, autorizadas as divisões de quotas para concretização
dos efeitos previstos neste artigo.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

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

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quotas à revelia do disposto no artigo 6.º
2 — A assembleia geral que proceder à amortização deverá igual-

mente deliberar se, por virtude dela, as demais quotas serão proporci-
onalmente aumentadas no seu valor nominal ou se a quota amortiza-
da figurará no balanço com vista à criação de uma ou mais destinadas
a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

3 — Salvo norma imperativa em contrário ou acordo entre a socie-
dade e o titular da quota amortizada, a contrapartida da amortização
será igual ao valor da quota, tal como esta resulta do último balanço
aprovado e sem qualquer correcção dos seus elementos activos ou
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passivos, acrescido dos lucros ou diminuído dos prejuízos apurados
através de um balancete dado com referência à data em que se houver
verificado o facto determinante da amortização.

4 — Sempre salvo norma imperativa em contrário ou acordo di-
verso entre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento
da contrapartida da amortização far-se-á em quatro prestações semes-
trais, sucessivas e iguais, tituladas por letras do aceite da sociedade,
não vencendo juros, devendo a primeira delas ser liquidada seis meses
após a fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 8.º

Contas do exercício

Anualmente será dado um balanço com referência a 31 de Dezem-
bro, e os lucros líquidos apurados terão a seguinte aplicação:

a) Para constituição e reintegração da reserva legal, nos termos
legais;

b) O restante para dividendos aos sócios, salvo se a assembleia geral,
por simples maioria, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à
constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras
aplicações específicas do interesse da sociedade, designadamente ao
pagamento da remuneração variável que venha a ser atribuída aos
gerentes.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais, as assembleias gerais serão convocadas por qualquer ge-
rente, devendo as convocatórias serem expedidas por carta registada
com aviso de recepção com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se nos termos da lei, sendo a liquidação con-
fiada a dois liquidatários, que poderão ser os sócios ou por estes desig-
nados, salvo acordo em sentido diverso.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970295

MODICALÇA — CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3187/
050727; identificação de pessoa colectiva n.º 507430344; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 03/270705.

Certifico que José Martins Ferreira, casado, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação MODICALÇA — Calça-
do, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Devesa-Barrosas,
freguesia de Idães, concelho de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabrico, comércio, importa-
ção e exportação de calçado de artigos em couro e artigos de mar-
roquinaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970287

AVILIXA — EMPRESA AVÍCOLA DA LIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3185/
050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507366824; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/220705.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Olga
Maria Maia da Silva e Emídio Martins Pereira Monteiro, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AVILIXA — Empresa Avícola da
Lixa, L.da

2 — Tem a sua sede no lugar do Ladário, freguesia de Vila Cova da
Lixa, concelho de Felgueiras.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de avicultura; co-
mércio de aves, derivados e produtos tradicionais, nomeadamente
alimentares; comércio de carnes e produtos à base de carnes.

ARTIGO 3.º

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

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será atribuída a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970414
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ADÉLIA MACEDO DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3194/
050823; identificação de pessoa colectiva n.º 507356896; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/230805.

Certifico que Adélia Macedo da Costa, solteira, maior, constituiu a
sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Adélia Macedo da Costa, Uni-
pessoal, L.da, com sede no lugar do Monte, freguesia de Vila Cova da
Lixa, concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização de produtos de papela-
ria, jornais, revistas, livros, artigos de Internet e similares; prestação
de serviços e angariação de clientes na área da Internet; aluguer de
equipamento informático; projecção de filmes e vídeos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a cem vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970422

MARTINS & VEIGA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2045/
000830; identificação de pessoa colectiva n.º 505122138; data da
apresentação: 20050715.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277752

COMPANHIA DAS PRATAS — COMÉRCIO DE OURO
E ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1789/
981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504282697; data da
apresentação: 20050715.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277760

PROJELTEG — PROJECTOS ELECTROTÉCNICOS
TELEFÓNICOS E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2000/
000410; identificação de pessoa colectiva n.º 504838733; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011226384

JOSÉ ANTÓIO SAMPAIO PEREIRA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1981/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504826336; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011261104

ARELEICONSTROI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1779/
981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504260910; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011261090

TOTALFEL — CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1720/
980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504183630; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011226406

LEITE MARINHO & FILHOS — IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1555/
970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503896209; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277124



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 16 — 23 de Janeiro de 2006 1672-(105)

GESEMPRE — GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1526/
970131; identificação de pessoa colectiva n.º 503835315; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011259550

RIBEIROS & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1170/
9403201; identificação de pessoa colectiva n.º 503168351; data
da apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277094

RIBEIRO & BROCHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 861/
901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502459859; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011261082

VARBRUKS — CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1859/
990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504520350; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971046

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL
DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1609/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503993123; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971038

ARLEMA — INVESTIMENTOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1420/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503596647; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971020

AUTO-SERRINHA, REPRESENTAÇÕES, ACESSÓRIOS
E REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 497/
850510: identificação de pessoa colectiva n.º 501561684; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971011

EDIBARRA — CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2162/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505468751; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277248

EDIBARRA — CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2162/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505468751; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277230

EDIBARRA — CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2162/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505468751; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277221

EDIBARRA — CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2162/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505468751; data da
apresentação: 20050701.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2001 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277213

POPNEUS — COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 654/
880516; identificação de pessoa colectiva n.º 501983910; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971003

VEDIGONÇALVES — VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2121/
010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505276291; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008277046

TANVISHOES INDÚSTRIA DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2024/
000630; identificação de pessoa colectiva n.º 505056194; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004542616

PERMEDHEL — MEDICINA DE CLÍNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1932/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504610606; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2010150309

PAULO AFONSO, FÁBRICA CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2581/
020211; identificação de pessoa colectiva n.º 506004600; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2005389617

FELSIS — CONSULTADORIA E FORMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2718/
020826; identificação de pessoa colectiva n.º 506056104; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2010409345

RELAYER — SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2720/
020906; identificação de pessoa colectiva n.º 506248070; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006430459

IRIS — INVESTIMENTOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3119/
050303; identificação de pessoa colectiva n.º 503778966; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970724

JIMGA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2995/
040518; identificação de pessoa colectiva n.º 506875210; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2010871340

SOUSA PINTO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1990/
000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504894994; data da
apresentação: 20050701.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971062

AZEVEDO & ABREU — SOCIEDADE PANIFICADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2032/
000725; identificação de pessoa colectiva n.º 504985310; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971089

J. D. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2291/
010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505638096; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971097

MANUEL NORBERTO SILVA MAGALHÃES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2600/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505966468; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971100

TRANSPORTES LULAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2816/
030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506521761; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007968401

CARYSOLES — INDÚSTRIA DE SOLAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2885/
030911; identificação de pessoa colectiva n.º 506703436; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007968398

COLIMAQ NORTE — COLAS E MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3098/
050121; identificação de pessoa colectiva n.º 507184254; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971151

DIFORMA — GABINETE DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3089/
050111; identificação de pessoa colectiva n.º 507168178; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007971143

M. LEITE & RIBEIRO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3052/
041020; identificação de pessoa colectiva n.º 507109759; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007968010

CONSTRUÇÕES MONTE DAS RUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3027/
040726; identificação de pessoa colectiva n.º 507042867; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970856

FELPOSTE — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3024/
040719; identificação de pessoa colectiva n.º 507051220; data da
apresentação: 20050701.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970848

A. A. P. L. — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2999/
040528; identificação de pessoa colectiva n.º 506899535; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970830

PORTAMÓVEL — CARPINTARIA E MÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2989/
040507; identificação de pessoa colectiva n.º 506883035; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970821

JOSÉ MANUEL PINTO ALVES LEITE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2988/
040507; identificação de pessoa colectiva n.º 506919943; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970813

G. T. M. C. — GABINETE TÉCNICO DE MODELAÇÃO
E CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2891/
030929; identificação de pessoa colectiva n.º 506722465; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970805

MORCORTE — CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2006/
000510; identificação de pessoa colectiva n.º 504954245; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2011259509

MANUEL FERNANDES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1822/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504520555; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

 Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2011259410

JOSÉ MENDES — CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2794/
030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506457745; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008773337

BREMAST — COMÉRCIO INTERNACIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2829/
030409; identificação de pessoa colectiva n.º 506530930; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2008773361

JSP — COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2681/
020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506227570; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2011277183

SENSYS — CONSULTORIA DE GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2841/
030528; identificação de pessoa colectiva n.º 506600807; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2011242290
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OASM CONSULTING — CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2347/
010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505573733; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2011242274

JOSÉ ANTÓNIO COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2458/
011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505801337; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2011242240

ANTÓNIO PEREIRA SOARES & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2690/
020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506225240; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2011242215

ELECTROMARG — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2832/
030422; identificação de pessoa colectiva n.º 506573508; data da
apresentação: 300605.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitante à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 2011242231

RIBEIROS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1514/
970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503810517; data da
apresentação: 20050715.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008792498

EMTE — EMPRESA DE MONTAGENS
PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2499/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505890321; data da
apresentação: 20050711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2001 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277620

GEORGINA PEREIRA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3048/
041014; identificação de pessoa colectiva n.º 507035267; data da
apresentação: 20050801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2001038402

FERNANDO MAGALHÃES DA FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3002/
040603; identificação de pessoa colectiva n.º 506984039; data da
apresentação: 20050801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007968371

LIFE PLACE — CENTRO DE MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3036/
040901; identificação de pessoa colectiva n.º 507078721; data da
apresentação: 20050801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007968380

LUDO CRESCER — CENTRO DE OCUPAÇÃO
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2950/
040226; identificação de pessoa colectiva n.º 506837785; data da
apresentação: 20050802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970031

CRESCER A SORRIR — CENTRO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO E ESPECIALIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3025/
040720; identificação de pessoa colectiva n.º 506969070; data da
apresentação: 20050802.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970040

J. PINTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1185/
940412; identificação de pessoa colectiva n.º 501282823; data da
apresentação: 20050802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970023

VALPIEL — COMÉRCIO DE COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2010/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504987623; data da
apresentação: 20050803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970058

FELGUI — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 775/
891121; identificação de pessoa colectiva n.º 502248866; data da
apresentação: 20050804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007970066

DOCKS SHOES — CALÇADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1772/
981012; identificação de pessoa colectiva n.º 504283421; data da
apresentação: 20050805.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011258782

ADELAIDE RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2714/
020816; identificação de pessoa colectiva n.º 506259200; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2010857135

ANTÓNIO JOÃO ARAÚJO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2514/
011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505920379; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277299

HEROS — SERVIÇOS DE CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2980/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506762912; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2010817753

CALISMATE — MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 673/
880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502033286; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277302

CLÍNICA DE SANTA QUITÉRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 760/
890831; identificação de pessoa colectiva n.º 501317490;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 01/020805.

Certifico a cessação de funções de gerente do sócio Armindo Do-
mingos Aires Dias, em 21 de Junho de 2005, por renúncia.

Foi depositado o texto na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970015

FELBRIT — SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS
E DEMOLIÇÕES DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1729/
980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504435477;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/010805.

Certifico a cessação de funções de gerente do sócio Fernando Afon-
so Preto, em 31 de Dezembro de 2001, por renúncia.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2008784193
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LEITE & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 974/
920422; identificação de pessoa colectiva n.º 502748710; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/040805.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação. Data de apro-
vação das contas: 29 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970074

FRANCISCO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3190/
050805; identificação de pessoa colectiva n.º 507402901; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/040805.

Certifico que Joaquim Francisco Ribeiro Pereira, casado, foi cons-
tituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Francisco Pereira, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede no lugar do Carvalhal, freguesia de Sousa, concelho
de Felgueiras.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte e costura para calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à quota de igual valor nominal pertencente
ao sócio Joaquim Francisco Ribeiro Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Joaquim Francisco
Ribeiro Pereira.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, desde que não
fique na situação de sócio único dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

O sócio pode deliberar que sejam efectuadas prestações suplemen-
tares até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970104

SÍLVIO DANIEL BESSA DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3189/
050804; identificação de pessoa colectiva n.º 507428188; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/040805.

Certifico que Sílvio Daniel Bessa de Sousa, casado, constituiu a socie-
dade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sílvio Daniel Bessa de Sousa,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Boavista, freguesia de
Friande, concelho de Felgueiras.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à quota de igual valor nominal pertencente
ao sócio Sílvio Daniel Bessa de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Sílvio Daniel Bessa de
Sousa.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, desde que não
fique na situação de sócio único dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

O sócio pode deliberar que sejam efectuadas prestações suplemen-
tares até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2007970082

LUNISOL — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 946/
920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502679700; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 043/110805.

Certifico a nomeação como gerente da sócia Maria Florbela Ribei-
ro Marinho, em 1 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
Magalhães. 2007970163

DANIEL RODRIGUES GRANJO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 210/
741230; identificação de pessoa colectiva n.º 500082596; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 06/050805.

Certifico a unificação e alteração total do contrato, o qual fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Daniel Rodrigues Granjo & C.ª,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Estrada, 259, freguesia de Mar-
garide, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeter-
minado.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício do comércio de armaze-
nista de solas e cabedais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis-
centos mil euros, dividido em cinco quotas, uma com o valor nomi-
nal de trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos euros, perten-
cente ao sócio Daniel Rodrigues Granjo, outra com o valor nominal
de setenta e um mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Antó-
nio Ferreira Moreira, outra com o valor nominal de sessenta mil
euros, pertencente em comum e sem determinação de parte ou di-
reito ao sócio António Ferreira Moreira, Marco António Leite
Bragança Moreira e Aida Carolina Leite Bragança Moreira, outra
com o valor nominal de noventa e um mil e quinhentos euros, per-
tencente ao sócio Nélson Manuel Lopes Pacheco e outra com o
valor nominal de trinta e um mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio João Paulo Alves Pinto.

ARTIGO 4.º

São permitidas prestações suplementares dos sócios, até ao limite
de 10 vezes a participação social de cada sócio, desde que deliberadas
por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não, conforma for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Daniel Rodri-
gues Granjo, Nélson Manuel Lopes Pacheco e António Ferreira Mo-
reira, desde já nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados ou-
tros gerentes, em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente Daniel Rodrigues Granjo, em conjunto com a
assinatura de qualquer outro gerente.

3 — Na falta ou impedimento ou ainda em caso de falecimento do
sócio Daniel Rodrigues Granjo, fica nomeada gerente Maria Liliana
Lopes Granjo, divorciada, residente na Rua de Fernando Namora, 113,
5.º, freguesia de Pedrouços, concelho da Maia, obrigando-se, à socie-
dade com a assinatura desta Maria Liliana Lopes Granjo, em conjun-
to com a assinatura de qualquer outro gerente. A falta ou impedimen-
to daquele sócio constará de declaração escrita por ele ou constante
de acta da sociedade em que o mesmo tenha intervido.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, continuando com os sobrevivos, capazes ou herdeiros do
falecido, devendo, estes, nomear um de entre eles, que os represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 — Dissolvendo-se a sociedade nos casos legais, serão liquidatári-
os todos os sócios que entre si, acordarão quanto aos termos da liqui-
dação e partilha.

2 — Na falta de acordo, será o património social adjudicado ao só-
cio que, em licitação verbal, melhores condições de pagamento e preço
oferecer.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha subsequente a

divórcio ou separação judicial de pessoas e bens e, ainda, sempre que,
por virtude de arresto, penhora ou qualquer acto de indisponibilidade
em processo judicial ou de qualquer outra natureza, possa dele resultar
a transmissão forçada dessa mesma quota.

2 — A contrapartida da amortização será calculada com base num
balanço especial organizado para o efeito e o seu pagamento será
feito em quatro prestações semestrais, consecutivas e iguais,
vencendo-se a primeira seis meses após o facto que deu origem à
amortização.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira

de Magalhães. 2007970112

SOBREIRAZUL — COMÉRCIO DE COUROS E PELES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3009/
040617; identificação de pessoa colectiva n.º 506930823; data da
apresentação: 20050708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011276942

CALÇADOS OLIVIER — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1976/
000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504592726; data da
apresentação: 20050708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 20087982439

LIAGO — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 580/
870130; identificação de pessoa colectiva n.º 501773770; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
1997 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2001031416

LIAGO — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 580/
870130; identificação de pessoa colectiva n.º 501773770; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
1998 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2001031408

GONDOMAR

DAKOTA GESTION DE FRANQUICIAS, S. L.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 270/20010601; identificação de pessoa colectiva
n.º 980193940; número e data da apresentação: PC-330/30062005.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008277852
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DEFRITAR — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 188/010417; identificação de pessoa colectiva
n.º 505350408; número e data da apresentação: PC-51/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009706781

COELHO & FILHOS — OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7380/
960808; identificação de pessoa colectiva n.º 503704695; número
e data da apresentação: PC-50/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276902

FERNANDO VIEIRA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 536/010926; identificação de pessoa colectiva
n.º 505682664; número e data da apresentação: PC-49/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276899

A. MAGALHÃES & CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 24 916/801218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501115420; número e data da apresentação: PC-48/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009722396

J. M. R. CARMEZIM — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9883/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504177826; número
e data da apresentação: PC-47/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009722388

COPICUNHA — MATERIAL DESPORTIVO
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 821/000330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504704052; número e data da apresentação: PC-46/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276201

CLÍNICA DENTÁRIA DE JOVIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8312/
970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503896381; número
e data da apresentação: PC-45/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276180

SUBLIMAR INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 111/021001; identificação de pessoa colectiva
n.º 506312836; número e data da apresentação: PC-44/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276228

MANUEL LARANJEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 678/011210; identificação de pessoa colectiva
n.º 505652960; número e data da apresentação: PC-43/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276872

GARBO — PROMOTORES IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 602/990714; identificação de pessoa colectiva
n.º 504572270; número e data da apresentação: PC-41/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276910

AUTO-IMPEC COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1794/
920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502683180; número
e data da apresentação: PC-40/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276821

EXPO-LARANJEIRAS — COMÉRCIO DE MÁRMORES
E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6617/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503570940; número
e data da apresentação: PC-39/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276830
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JOAQUIM ROCHA SILVA — CAR — COMÉRCIO
DE PEÇAS AUTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 795/020103; identificação de pessoa colectiva
n.º 505824752; número e data da apresentação: PC-38/050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004019093

MONTEIRO & VIEIRA — ARTEFACTOS
DE GRANITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 457/000124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504688731; número e data da apresentação: PC-37/050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2010870093

MÓVEIS V. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 268/010601; identificação de pessoa colectiva
n.º 506282020; número e data da apresentação: PC-36/050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276929

SANDRA & AMÉLIA — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 765/020312; identificação de pessoa colectiva
n.º 506011569; número e data da apresentação: PC-35/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008277011

ESTAÇÃO DOCE — PADARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 511/010919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503763338; número e data da apresentação: PC-34/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276988

BICHOS À SOLTA — COMÉRCIO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 872/000407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504803417; número e data da apresentação: PC-33/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009706765

RIO TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 057/000519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504914308; número e data da apresentação: PC-32/050630.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009706773
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