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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

ABA — ASSOCIAÇÃO BEM-ESTAR ANIMAL

Certifico que, narrativamente no dia 20 de Fevereiro de 2003, a
fls. 61 a 61 v.º do livro n.º 74-F, de notas para escrituras diversas do
Cartório Notarial de Azambuja, a cargo do notário Paulo Fernando
Nunes Alves, foi constituída uma associação sem fins lucrativos, que
adopta a denominação de ABA — Associação Bem-Estar Animal, com
sede em Alcoentre, na Rua do Bugalhão, Casais Caneira, freguesia de
Alcoentre, concelho de Azambuja, por tempo indeterminado a qual
tem por objecto a promoção de actividades para o bem-estar animal
e ambiental, criando-lhes as condições necessárias, e existem três
categorias de associados, fundadores, os que outorgaram a escritura de
constituição, efectivos, as pessoas que para tal sejam propostas por
dois associados fundadores ou por três associados efectivos e hono-
rários, quaisquer pessoas singulares ou colectivas que prestem à Associa-
ção relevantes serviços ou auxílios.

Está de conformidade com o original.

20 de Fevereiro de 2003. — A Ajudante, Maria do Céu Lambéria
de Sousa Coito Vitorino da Costa. 3000093797

ASSOCIAÇÃO CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO

Certifico que, por escritura lavrada hoje de fls. 130 a 130 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 240-H, do 1.º Cartório
Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro Belchior,
foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe, a
qual durará por tempo indeterminado a contar de hoje e tem a sua
sede na Rua de Victor Hugo, 2, 1.º, F, concelho de Lisboa.

A Associação tem como fim promover a actividade científica nos
ramos das ciências da vida, promover a internacionalização da ciên-
cia e tecnologia em países lusófonos em vias de desenvolvimento e
fomentar a interacção e colaboração entre investigadores de países
de língua oficial portuguesa.

São órgãos da Associação a assembleia geral, o conselho directivo,
o conselho fiscal e a comissão de acompanhamento.

Podem ser associados todos os indivíduos de ambos os sexos que
partilhem dos seus objectivos, independentemente das suas origens
étnicas, credo religioso ou convicções políticas, admitidos pelos ór-
gãos da Associação.

Podem ser excluídos os associados que tenham comportamento
considerado lesivo dos interesses da Associação.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. — A Ajudante Principal, Isabel Maria
da Costa Ferreira Grama. 3000123984

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
PARA O DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS

DE APRENDIZAGEM (APDTA)

Extracto

Certifico que, por escritura outorgada em 12 de Abril de 2005,
exarada a fl. 96 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 91-B, do
Cartório Notarial do Porto, a cargo da notária Sandra Marisa Teixei-
ra Bretes Vitorino, foi constituída uma associação denominada de
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Técnicas de Apren-
dizagem (APDTA), com sede na Rua do Conde de Vilas Boas, 126,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, número de identificação
de pessoa colectiva P 507221443, com o seguinte objecto:

O apoio a crianças jovens e adultos que revistam as características
de dislexia, sobredotação, défice postural e outros, bem como o apoio
às respectivas famílias na área médica, psicológica e técnica, promo-
vendo e protegendo a saúde quer física quer psicológica, intervindo
na área educacional formação escolar e laboral.

Cooperação com quaisquer pessoas colectivas, incluindo o próprio
estado na prestação e intervenção no ensino, em qualquer modalidade
ou grau de cultura, de educação ou formação integral.

Está conforme.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000172895

ASSOCIAÇÃO NAVAL SARILHENSE

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2005, lavrada
nas notas do Cartório Notarial de Coruche, a cargo do notário Rui
Manuel Ferreira da Cruz, no competente livro n.º 533-D, a fls. 133 e
seguintes, foram alterados os estatutos da Associação denominada de
Associação Naval Sarilhense, com sede na Rua de João de Deus, 18,
rés-do-chão, freguesia de Sarilhos Pequenos, concelho da Moita, pes-
soa colectiva n.º 502049618, que passaram a ter nova redacção:

ARTIGO 1.º

A Associação denominada Associação Naval Sarilhense é uma pes-
soa colectiva de direito privado, fundada pela então comissão pro-
motora em 9 de Agosto de 1987, que se rege pelos presentes estatu-
tos, respectivos regulamentos e legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 — A Associação Naval Sarilhense, tem actualmente a sua sede
social na Rua de São Domingos, Alto do Moinho, freguesia de Sari-
lhos Pequenos, concelho da Moita.

2 — A Associação tem como objecto social promover, fomentar,
desenvolver a prática de actividades desportivas, culturais, recreati-
vas e a defesa da navegabilidade e ambiental da zona ribeirinha de
Sarilhos Pequenos, em todas as suas formas que se relacionam com as
embarcações tradicionais do Tejo, optimistas e canoagem, desportos
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náuticos, e a prática desportiva em geral. Contribuir assim para a sua
maior expansão através de treinos, regatas, desfiles náuticos e expo-
sições e, tem como divisas dar vida ao rio barcos típicos do Tejo
património histórico de todos os portugueses.

3 — A Associação Naval Sarilhense poderá manter e criar quais-
quer modalidades desportivas, tendentes a promover o desenvolvimen-
to físico dos seus associados.

ARTIGO 3.º

São órgãos sociais da Associação Naval Sarilhense:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) Podendo vir a ser criadas secções para coadjuvar a direcção.

ARTIGO 4.º

A assembleia geral é o órgão em que reside o poder supremo da
Associação Naval Sarilhense, sendo composto pelos sócios no pleno
gozo dos seus direitos sociais e as suas deliberações são obrigatórias
para todos.

ARTIGO 5.º

A Associação é representada por toda a direcção, cujo presidente
tem função coordenadora e a ele compete a iniciativa e a superinten-
dência em todas as suas actividades e o apoiar com interesse educati-
vo ou cultural relacionadas com a história dos barcos típicos do Tejo
e a sua relação com o rio.

ARTIGO 6.º

O património social da Associação Naval Sarilhense é constituído
pelos bens que integram o seu activo e pelos que venham a adquirir a
título oneroso ou gratuito.

ARTIGO 7.º

São recursos financeiros da associação naval sarilhense:
a) As jóias e quotas pagas pelos sócios;
b) As importâncias pagas pelos sócios, seus familiares ou convida-

dos pelo uso das instalações sociais;
c) Os proveitos decorrentes da organização de competições ou

provas desportivas;
d) Subsídios, legados, donativos e patrocínios;
e) Quaisquer outros benefícios que licitamente possam ser obtidos.

ARTIGO 8.º

A Associação durará por tempo indeterminado, mas, no caso de se
dissolver por motivos constantes da lei, ou por motivos de tal forma
graves e insuperáveis que tornem impossível a realização dos seus fins.
A dissolução da Associação Naval Sarilhense só poderá ser deliberada
em assembleia geral, expressamente convocada para tal fim, e o seu
património social disponível reverterá a favor de uma instituição a
designar pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Poderá ser admitido como sócio da Associação Naval Sarilhense,
quaisquer cidadão nacional ou estrangeiro cujo sócio proponente se
responsabilize pelo seu comportamento moral e cívico. A ninguém
pode ser negado o direito de associado na Associação Naval Sarilhen-
se com o fundamento em motivos de sexo, raça, língua, território de
origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situ-
ação económica ou condição social.

ARTIGO 10.º

Os corpos sociais são formados:
a) A mesa da assembleia geral — por um presidente e dois secretá-

rios;
b) A direcção — por um presidente, um vice-presidente, um se-

cretário, um tesoureiro, tesoureiro-adjunto e seis vogais pelo me-
nos;

c) O conselho fiscal — por um presidente e dois secretários.

ARTIGO 11.º

As insígnias da associação, constam de uma bandeira e um emble-
ma a saber:

a) A bandeira de forma rectangular, de cor azul, com o respectivo
emblema ao centro;

b) O emblema será bordado à mão na forma de uma bóia circular
de salvação encarnada e branca sobreposta a uma âncora tipo almi-

rantado no interior da bóia de salvação, existirá uma embarcação tipo
de varino, com duas velas latinas içadas — triangular e quadrangular e
na parte inferior as iniciais da Associação Naval Sarilhense em preto.

ARTIGO 12.º

À Associação Naval Sarilhense é vedada qualquer actividade políti-
ca ou religiosa.

ARTIGO 13.º

Dentro das instalações ou qualquer dependência da Associação Naval
Sarilhense são expressamente proibidos quaisquer jogos de azar ou
dinheiro.

ARTIGO 14.º

Estes estatutos constituem a lei fundamental da Associação Naval
Sarilhense e revogam totalmente os anteriores.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Marçal. 3000186760

TAVIRA RACKET CLUB

Certifico que, narrativamente em 20 de Outubro de 2005, no Car-
tório Notarial de Tavira, situado na Rua de 25 de Abril, 2-C, em
Tavira, foi outorgada uma escritura de constituição de associação,
lavrada de fls. 81 e 81 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 15-A, do Cartório Notarial de Tavira, a cargo do notário licenciado
Joaquim Augusto Lucas da Silva.

A associação adopta a denominação Tavira Racket Club, tem a sua
sede na Urbanização dos Pézinhos, lote 4 EH, freguesia de Santa Maria,
concelho de Tavira, que tem por objecto social a promoção despor-
tiva, cultural, recreativa, social e de lazer.

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

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

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

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

A associação obriga-se com a assinatura do presidente da direc-
ção ou em conjunto pela assinatura do vice-presidente e do tesou-
reiro.

20 de Outubro de 2005. — A Funcionária, por delegação de
poderes, (Assinatura ilegível.) 3000187764

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO
DE BELMONTE

Certifico que, narrativamente foi lavrada, hoje, 29 de Novembro
de 2005, no Cartório Notarial de Belmonte, a cargo do notário inte-
rino António Lívio Martins Roque, no livro de notas para escrituras
diversas n.º 67-C, a fl. 79 e seguintes, escritura de alteração dos esta-
tutos da Associação com a denominação de Associação de Caça e Pesca
do Concelho de Belmonte, com sede na freguesia e concelho de Bel-
monte, tendo sido alterada a redacção do artigo 2.º dos estatutos que
regem a mencionada associação, o qual passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objectivo gerir zonas de caça de interesse
associativo ou participar na gestão de zonas de caça de interesse na-
cional ou municipal, com os seguintes fins:

a) Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribuin-
do para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada
e melhoria do exercício da caça;

b) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a
caça;

c) Promover e apoiar cursos ou outras acções de formação tenden-
tes à apresentação dos candidatos associados aos exames para a ob-
tenção da carta de caçador;

d) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitats;
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e) Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com o dos pro-
prietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos inte-
ressados na conservação da fauna preconizando as acções que para o
efeito tenham por convenientes;

f) Promover a prática da caça, pesca desportiva e tiro bem como
tudo o que se relacione com interesses da natureza;

g) Criar um campo de tiro com vista a prática das modalidades
autorizadas por lei;

h) Obter a criação de zonas de pesca desportiva;
i) Sem fins lucrativos.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — O Notário Interino, (Assinatura
ilegível.) 3000188651

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE PRAIA

Certifico que, por escritura outorgada hoje, exarada a fls. 27 e 27
v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 467-B do Cartório
Notarial de Barcelos, foi constituída uma associação denominada de
Federação Portuguesa de Ténis de Praia, usando a sigla FPTP, pessoa
colectiva n.º P 507507177, com sede na Travessa de Abreu e Sousa,
33, 3.2, freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, sen-
do o seu objecto o seguinte:

a) Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, o ensino e a
prática do ténis de praia nas suas diversas variantes;

b) Representar o ténis de praia português;
c) Representar os interesses dos seus associados perante as autori-

dades políticas e desportivas, nacionais e internacionais;
d) Estimular a constituição e apoiar o funcionamento de clubes e

agrupamentos de clubes;
e) Prestar apoio técnico, humano e financeiro aos seus associados;
f) Estabelecer relações com federações estrangeiras e internacio-

nais;
g) Organizar campeonatos nacionais e outras provas consideradas

convenientes à expansão e desenvolvimento do ténis de praia, bem
como atribuir os respectivos títulos;

h) Organizar as selecções nacionais, tendo em consideração o inte-
resse público da participação dos praticantes desportivos nas selec-
ções e os legítimos interesses da federação, dos clubes e dos pratican-
tes desportivos;

i) Organizar e patrocinar a realização de provas internacio-
nais, prestando assistência aos clubes e praticantes que nelas par-
ticipem.

Os sócios podem ser pessoas singulares ou colectivas e a sua admis-
são é da competência da direcção.

2 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Ilídio Morais
Rodrigues. 3000188332

JAGRO — JUNTA DE AGRICULTORES DO OLIVAL

Certifico que, por escritura de 24 de Novembro de 2005, lavrada
no Cartório Notarial da Batalha, a cargo da notária licenciada Sónia
Marisa Pires Vala, iniciada a fl. 71 no livro de notas para escrituras
diversas n.º 27-B, foram alterados os estatutos da associação com a
denominação de JAGRO — Junta de Agricultores de Rega do Olival,
com sede no lugar e freguesia do Olival, concelho de Ourém, que passa
a ter como denominação JAGRO — Junta de Agricultores do Olival,
a qual passa a ter como objecto:

1 — Efectivar, quaisquer que sejam os meios e as técnicas utiliza-
das, o aproveitamento de água de regadio da ribeira do Olival da for-
ma mais económica possível nas propriedades dos agricultores seus
associados e ou beneficiários do sistema de rega, bem como assegurar
a sua conservação, manutenção e exploração.

2 — Identificar e melhorar as potencialidades hidro-agrícolas, cons-
truindo aproveitamentos de média e pequena dimensão com vista à
diversificação e adaptação às novas condições de produção, imple-
mentando projectos de forma integrada, técnica e ambientalmente
equilibrados, preservando e recuperando sistemas de regadio tradicio-
nal, de grande interesse económico e social.

3 — Realizar operações com o fim de melhorar as condições téc-
nicas e económicas das explorações agrícolas, assegurando a preser-
vação do ambiente e paisagem em meio rural, o correcto ordenamen-
to do território, a valorização do património e a promoção do
desenvolvimento da zona rural.

4 — Promover acções de melhoramento da produção florestal e
racionalizar as operações silvícolas, de exploração e prevenção con-
tra os fogos florestais.

Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Notária, Sónia Marisa Pires Vala.
3000188807

A.  D .  V. I. D. ASSOCIAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DA VITICULTURA DURIENSE

Certifico que, por escritura pública de 16 de Dezembro de 2005,
lavrada no Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, a cargo do notário
Luís Manuel Moreira de Almeida, a partir de fl. 72, do livro n.º L-34,
foram alterados os estatutos da associação com a denominação acima
referida, com sede na cidade da Régua, designadamente quanto aos
órgãos da Associação, passando a direcção é composta por um presi-
dente e quatro vogais, eleitos pela assembleia geral de entre os asso-
ciados efectivos e quanto ao objecto social nos seguintes pontos:

ARTIGO 2.º

1 — A Associação tem por objecto o estudo, experimentação,
demonstração e divulgação de técnicas de vitivinicultura adequadas às
características específicas da Região Demarcada do Douro, tendo em
vista a competitividade e qualidade dos vinhos nos mercados nacio-
nais e internacionais, por sua iniciativa ou em colaboração com orga-
nismos ou serviços estatais ou privados, nacionais ou estrangeiros e,
ainda, o de representar e defender os interesses dos associados junto
de todas as entidades, oficiais ou privadas, de âmbito nacional, regio-
nal ou internacional.

3 — Constituem, designadamente, fins da Associação:
c) A promoção de práticas de protecção e produção integradas,

modo de produção biológica, apoio técnico e promoção dos produtos
obtidos.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2005. — A Colaboradora, Rosa Maria de Sousa
Santos. 3000188877

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE ALVITO DA BEIRA

Alteração de estatutos

Certifico que, no dia 15 de Novembro de 2005, no Cartório Nota-
rial de Odivelas sito na Rua de Alfredo Roque Gameiro, 20-A, em
Odivelas, perante mim, Catarina Sofia Martins da Costa Silva, res-
pectiva notária, compareceu como outorgante:

Fernando Manuel Delgado da Cruz, casado, natural da freguesia de
Alvito da Beira, concelho de Proença-a-Nova, residente na Rua de
Miguel Silvestre Cruz, lote 1, cave, Caneças, em Odivelas, que outor-
ga na qualidade de presidente da direcção da Associação denominada
Associação de Caçadores de Alvito da Beira, pessoa colectiva
n.º 507346963, com sede no Edifício da Junta de Freguesia de Alvito
da Beira, freguesia de Alvito da Beira, concelho de Proença-a-Nova,
qualidade e suficiência de poderes que verifiquei pela fotocópia certi-
ficada da acta n.º 3 da assembleia geral da dita Associação, que arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do bilhete de
identidade n.º 4416046, emitido em 19 de Junho de 2000, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura e dando execução à dita deliberação,

altera os estatutos da referida associação, no que se refere ao arti-
go 2.º, o qual passará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objectivos defender e fomentar as espécies
cinegéticas, promover o exercício da caça e todas as actividades com
ela relacionadas, promover o tiro de stand e de treino de caça, gerir
zonas de caça de interesse associativo ou participar na gestão de zo-
nas de caça de interesse nacional ou municipal para efeitos da presen-
te lei, deverão prosseguir, designadamente os seguintes fins:

a) Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribuin-
do para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada
e melhoria do exercício da caça;
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b) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a
caça;

c) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ten-
dentes à apresentação dos candidatos associados aos exames para a
obtenção da carta de caçador;

d) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitats;

e) Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os dos
proprietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos
interessados na conservação da fauna, preconizando as acções que para
o efeito tenham por convenientes.

Assim o outorgou.
Exibiu:
Certificado de admissibilidade de firma emitido pelo Registo Nacio-

nal de Pessoas Colectivas emitido em 19 de Outubro de 2005.
Esta escritura foi lida ao outorgante e ao mesmo explicado o seu

conteúdo, em voz alta.

15 de Dezembro de 2005. — A Notária, Catarina Sofia Martins
da Costa Silva. 3000189182

ASSOCIAÇÃO MUSEU DA PESSOA

Extracto

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2005, exarada a
fl. 66 do livro de notas para escrituras diversas n.º 5-A, da notária
Maria do Céu Dias e Ferreira, foi constituída a associação com a de-
nominação de Associação Museu da Pessoa, com sede no Campus
Universitário de Gualtar, Departamento de Informática da Universi-
dade do Minho, freguesia de Gualtar, deste concelho, cujo objecto é
desenvolver e promover acções de carácter científico e pedagógico
nos domínios da recolha, tratamento, arquivo e divulgação da memó-
ria oral, recorrendo aos mais variados recursos multimédia para pre-
servar e divulgar a história de comunidades, instituições, empresas e
famílias, tendo como princípio a valorização da história de vida do
indivíduo, em particular, daqueles que mais facilmente se perdem no
anonimato, promovendo deste modo a integração e transformação
social pelo reforço da identidade e auto-estima das pessoas e comuni-
dades.

Mais certifico que:
Podem ser sócios quaisquer pessoas singulares ou colectivas que

sendo investigadoras ou com actividades relacionadas com a preser-
vação da memória oral, a investigação científica, identificando-se com

os fins da Associação e aceitando os presentes estatutos e o regula-
mento interno a aprovar — assim o solicitem e sejam aceites pela
direcção.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — A Notária, Maria do Céu Dias e
Ferreira. 3000189187

ACCPSTP — ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO ENTRE PORTUGAL

E SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Certifico que, por escritura de 22 de Novembro de 2005, lavrada
de fl. 79 a fl. 80, do livro de notas para escrituras diversas n.º 29 do
Cartório Notarial do Porto, foi constituída uma Associação, que adopta
a denominação em epígrafe e tem a sua sede na Avenida da Boavista,
2674, 4100-119 Porto, que tem por objecto a associação cultural, de
desporto e de cooperação, sem intuitos lucrativos ou partidários, que
aceita, respeita e defende a Declaração Universal dos Direitos do
Homem e visa promover o desenvolvimento dos laços da cultura, do
desporto e cooperação entre portugueses e santomenses.

Tem como órgãos a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme.

23 de Dezembro de 2005. — A Notária, Maria Angelina e Silva
Alves Barbosa Leão. 3000189196

FÓRUM ABEL VARZIM — DESENVOLVIMENTO
E SOLIDARIEDADE

Extracto

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Lisboa,
em 15 de Novembro de 2005, a fl. 124 do livro n.º 51-A, foi alterada
a sede da associação denominada de Fórum Abel Varzim — Desen-
volvimento e Solidariedade, número de identificação de pessoa colec-
tiva 503758280, para a Rua de Damasceno Monteiro, 1, rés-do-chão,
freguesia da Graça, em Lisboa.

15 de Novembro de 2005. — O Colaborador do Notário, Domingos
Manuel Ramos Condeça. 3000189300
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4. Empresas — Registo comercial

FARO
ALBUFEIRA

PINHAL DO ANTÓNIO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2390/
20010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505452219; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena Avó.
2010743040

COELHO SERÔDIO, EXPLORAÇÃO DE BARES
E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01848/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504122932; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena Avó.
2010743075

ALBUERACONDOMÍNIOS — ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02090/
20000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504808800; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena Avó.
2010743067

RONALDO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02497/
20011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505789531; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003738932

FINIFINANCE — CONTABILIDADE E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02757/
20030111; identificação de pessoa colectiva n.º 506443390; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003739289

HMC — IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01140/
920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502698853; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010734440

O.  I .  L .  — PASTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02545/
20011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505876132; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010742508

ESTRELA DA MARINA — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02270/
20001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505247640; data
da apresentação: 30062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2010735196

ECTA — EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E TURISMO
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00483/
870908; identificação de pessoa colectiva n.º 501875948; data da
apresentação: 03092004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2010742214

FILILANDER CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02723/
20020809; identificação de pessoa colectiva n.º 506064930; data
da apresentação: 04112004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas dos anos de 2002 e
2003.

24 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Celeste Maria
Sousa Bacalhau. 2010742354

DECORVIDRO — INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO
DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00977/
910114; identificação de pessoa colectiva n.º 502476478; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2005573566
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RUI E CIDÁLIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PADARIA
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01858/
980521; identificação de pessoa colectiva n.º 504146858; data da
apresentação: 05072004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2002.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734084

NOITES SEGURAS — EXPLORAÇÃO HOTELEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02728/
20020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506259080; data
da apresentação: 23092005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Domicília
M. G. Coelho Machadinho. 2010720377

TURITRATO — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00833/
900313; identificação de pessoa colectiva n.º 501764585; data da
apresentação: 23092005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Domicília
M. G. Coelho Machadinho. 2010720407

TÁXIS AGAPITO & MINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02050/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504674790; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003738886

CARLA MARRACHINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03037/
20040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506880176; data
da apresentação: 24062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos à prestação de contas do exercício de 2004.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2010743644

GLOBALTONER — COMÉRCIO E RECICLAGEM
DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02643/
20020611; identificação de pessoa colectiva n.º 506168794; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003779043

KASAMARIA MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2451/
20010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505389630; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

27 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Celeste Maria
Sousa Bacalhau. 2010742796

ARCGALÉ — COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02922/
20030728; identificação de pessoa colectiva n.º 506663060; data
da apresentação: 24062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2010743652

INOVALBUERA — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02649/
20020621; identificação de pessoa colectiva n.º 506104630; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734530

CLÍNICA DENTÁRIA PÉROLA BRANCA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02979/
20031120; identificação de pessoa colectiva n.º 506756327; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734548

OSSONOBA — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02026/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504622544; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734521

GANGAS E CHUCHAS — PRONTO A VESTIR
DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01062/
910711; identificação de pessoa colectiva n.º 502587776; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734572
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AUTO RENT V — GESTÃO ALUGUER, COMPRA
E VENDA DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02995/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 504933876; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2007639327

F. MARTINS E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00153/
850205; identificação de pessoa colectiva n.º 501207090; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010742559

SULBETÃO — PREPARADOS DE BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00001/
840508; identificação de pessoa colectiva n.º 500277311; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734025

CERRO BRANCO — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00546/
880229; identificação de pessoa colectiva n.º 501942769; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734033

PAULO MARTINS & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02695/
20020625; identificação de pessoa colectiva n.º 506143457; data
da apresentação: 08072004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734050

LIBERTO & HULSCHER, EXPLORAÇÕES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01100/
911003; identificação de pessoa colectiva n.º 502632780; data da
apresentação: 08072004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734068

VAXHOME — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02985/
20031215; identificação de pessoa colectiva n.º 506756670; data
da apresentação: 08072004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734076

DAILY TOURS — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02579/
200203011; identificação de pessoa colectiva n.º 505940590; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2002.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734092

CENTRO MÉDICO DA OURA — MEDICINA
E ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00478/
871021; identificação de pessoa colectiva n.º 501890823; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734432

WINEAREUS — COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02852/
20030421; identificação de pessoa colectiva n.º 506560481; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2003685138

FREDERICO — AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01112/
911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502642238; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734130

EUROCHORO — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00753/
890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502187352; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734122



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 19 — 26 de Janeiro de 20062018-(138)

RX SOLAR — ENGENHARIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00058/
840709; identificação de pessoa colectiva n.º 501392955; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas respectivos ao exercício de 2003.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Cármen Morades
Zacarias. 2010734149

VICTOR MIGUEL VIEIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00084/
840830; identificação de pessoa colectiva n.º 500973970; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

26 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003687874

ALBUPINTURAS — CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS
DE ACABAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02192/
20000725; identificação de pessoa colectiva n.º 505069377; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003670785

HARMAT — SERVIÇOS DE PROTECÇÃO
AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02263/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505240122; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2010735269

PARADAISE HOLIDAYS TOUR — AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 0258/
20020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505872676; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003670866

HUMBERTO SANTOS — COMÉRCIO DE OURIVESARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02353/
20010430; identificação de pessoa colectiva n.º 505287307; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003670750

RIFETECNICA — VENDA E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01909/
981016; identificação de pessoa colectiva n.º 504247018; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2010726545

ROBTEL — SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02661/
20020612; identificação de pessoa colectiva n.º 503673854; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2004745223

CIFRÕES LEX CONSULTADORIA E AUXÍLIO À GESTÃO
DE CONTAS CORRENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02651/
20020519; identificação de pessoa colectiva n.º 505633116; data
da apresentação: 16072004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003739440

ZONA DA PRAIA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02651/
20001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505163330; data
da apresentação: 28062004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2003.

24 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2005277380

FARO

AUTO EQUIPAMENTO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Bezouro, Conceição de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2011/
871118; identificação de pessoa colectiva n.º 501899898; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703387

A.  M.  MATIAS, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 169, rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2949/
930114; identificação de pessoa colectiva n.º 502899840; data da
apresentação: 20050628.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703395

EUROMONTIARTE — CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Rua de Aristides Sousa Mendes, 65 e 69, Montenegro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1789/
860502; identificação de pessoa colectiva n.º 501602526; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703409

CARMO & FERRO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 4, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 388/
491022; identificação de pessoa colectiva n.º 500055017; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

27 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2006843893

MARTINS & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 41, Estói

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3258/
950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503350214; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703603

TIGONEMA — ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÕES
TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 30, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3803/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 501978275; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703867

VIDAL & RAMOS, L.DA

Sede: Besouro, Conceição de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2073/
880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501970240; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703875

A. J. FERNANDES & ALVES, L.DA

Sede: Urbanização dos Braciais, lote 6, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1866/
861125; identificação de pessoa colectiva n.º 501751556; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703883

VISOPTICA — ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Sede: Rua de Filipe Alistão, 60, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2842/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502767243; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703891

CASAPEÇAS OLIVEIRA — COMPONENTES
E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Aboim Ascenção, 51, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2221/
890127; identificação de pessoa colectiva n.º 502099836; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703930

CALVELHE & PINTO, L.DA

Sede: Rua de Aristides Sousa Mendes, 18, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3447/
960422; identificação de pessoa colectiva n.º 503626961; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703905

AGÊNCIA FUNERÁRIA LUSITÂNIA, L.DA

Sede: Avenida de Calouste Gulbenkian, Edifício Avenida,
rés-do-chão, loja 2.2, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3485/
960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503688886; data da
apresentação: 20050628.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703913

O TACO D’OURO — SALÃO DE JOGOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, Pavilhão Comercial, loja 7,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2248/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502175532; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703921

BICONDÓMINO — ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Coelho de Carvalho, 16-A, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3386/
951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503539210; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703948

J.  P. OLIVEIRA — REPARAÇÃO, COMÉRCIO
DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Estrada do Aeroporto, Montenegro, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3450/
960502; identificação de pessoa colectiva n.º 503633100; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703956

DOM GUERREIRO — EXPLORAÇÕES HOTELEIRA
E SIMILARES, L.DA

Sede: Rua do Bocage, 55, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3418/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503606928; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703964

SULGÁS — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Sede: sítio da Cava, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1595/
830816; identificação de pessoa colectiva n.º 501391177; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703972

SOTERO & CORREIA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 32, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1832/
860916; identificação de pessoa colectiva n.º 501715975; data da
apresentação: 20050628.

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

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703980

CONSTRUÇÕES DA BALAIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Arriaga, Pavilhão Comercial, loja 4, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 923/
770524; identificação de pessoa colectiva n.º 500637776; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703557

ALUCAMPINA — ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: sítio das Campinas de Faro, Conceição de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2692/
910704; identificação de pessoa colectiva n.º 502587075; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda
Guadalupe Lopes da Cruz Pires. 2011703379

LAGOA

IMOMEDI — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada de Benagil, Salicos, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00993/130195; identificação de pessoa colectiva n.º 503332640.

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

Inscrição n.º 01, averbamento n.º 01, apresentação n.º 14/030805.
Destituição do gerente Luís Filipe Mendes Henrique, a partir de 15

de Julho de 2005.
Inscrição n.º 09, apresentação n.º 15/030805.
Nomeação de gerente.
Gerente: Anne Elizabeth Grogan.
Data da deliberação: 15 de Julho de 2005.

Foi depositado documento legal.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940946
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VIA MÉDIA — MARKETING PUBLICITÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta dos Salicos, lote 4, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1367/280200; identificação de pessoa colectiva n.º 504915738.

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

Inscrição n.º 01, averbamento n.º 01, apresentação n.º 09/030805.
Mudou a sede para Casa Tusculun, 1, Vale de Currais, freguesia de

Carvoeiro, apartado 278, Lagoa.

Foi depositado documento legal.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941195

MATEUS & CARLOS, L.DA

Sede: Rua do Mato Serrão, Carvoeiro, freguesia e concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00057/770516; identificação de pessoa colectiva n.º 500653232.

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

Inscrição n.º 05, apresentação n.º 08/290705.
Redenominação do capital para euros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
já entrado na caixa social, é de 52 872,58 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 26 436,29 euros, pertencentes uma à sócia
Karen Heather Sharp e a outra ao sócio Clive John Rosier.

Foi depositado documento legal.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940938

ESTÚDIO DESTRA — ARTES DECORATIVAS, L.DA

Sede: Casa Rosa Brava, sítio do Paraíso, freguesia
de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00862/921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502921595.

Certifico que foi feita a alteração parcial do contrato, com aumen-
to de capital e redenominação em euros.

Inscrição n.º 02, apresentação n.º 01/020805.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, sendo uma no valor nomi-
nal de 2500 euros pertencendo ao sócio Roger Frederick Metcalfe e
outra no valor nominal de 2500 euros pertencendo à sócia Katherine
Lavinia Swift Metcalfe.

Foi depositado documento legal.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002974853

VISTALINDA — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, Edifício O Galeão, loja 2, freguesia
de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01122/051196; identificação de pessoa colectiva n.º 503770221.

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

Inscrição n.º 03, apresentação n.º 03/290705.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Junho de 2005.

Foi depositado documento legal.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940920

TRANSPORTES 5 DE OUTUBRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 60, 1.º, esquerdo, F, freguesia
e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01867/260504; identificação de pessoa colectiva n.º 506852717.

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

Inscrição n.º 01, averbamento n.º 01, apresentação n.º 04/280705.
Cessação de funções da gerente Patrícia João Sequeira Costa, por

ter renunciado com efeitos a partir 28 de Junho de 2005.
Inscrição n.º 04, averbamento n.º 05/280705.
Nomeação de gerente de Zilda Candeias Passinhas.
Data da deliberação: 28 de Junho de 2005.

Foi depositado documento legal.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940750

RICARDO BOTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: sítio da Caramujeira, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01700/021002; identificação de pessoa colectiva n.º 506315789.

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

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009948238

MICHAEL BETTENCOURT — LABORATÓRIO DENTÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fundação, bloco 2, A, 1.º, direito, freguesia
do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01709/041102; identificação de pessoa colectiva n.º 506353982.

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

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941012

CAPITAL MANAGEMENT — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Barranco, Edifício Aurora Sol, fracção E, loja I,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01971/260705; identificação de pessoa colectiva n.º 507234960;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 18/260705.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Ana Maria Estrelo Correia Xavier, casada com Francisco José
Gonçalves Xavier, comunhão de adquiridos — 2000 euros;

b) Robert John Harris, casado com Ida Harris, separação de bens —
2000 euros;

c) William George Packham, que também usa William George
Packman, solteiro, maior — 2000 euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 19 — 26 de Janeiro de 20062018-(142)

Que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Capital Management — Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Barranco, Edifício Auro-
ra Sol, fracção E, loja I, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária. Administra-
ção de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros, dividido em três quotas iguais de dois mil euros,
pertencendo cada uma das quotas a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — A sociedade pode constituir procuradores para os fins e com
os poderes que constem dos respectivos mandatos.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas total ou parcial é permitida nos termos
fixados na lei.

2 — Os sócios e a sociedade, por esta ordem, gozam do direito de
preferência na aquisição das quotas sociais.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota no caso de in-
solvência do sócio, ou quando a quota for objecto de qualquer provi-
dência judicial, designadamente, arresto, arrolamento ou penhora,
venda ou adjudicação judicial da quota ou qualquer outro procedimen-
to cautelar pela via judicial.

2 — A sociedade poderá em vez de amortizar a quota, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro.

ARTIGO 7.º

Os sócios terão que efectuar suprimentos à sociedade, gratuita ou
onerosamente, conforme for deliberado por unanimidade em assem-
bleia geral, sempre que os mesmos não ultrapassem, na totalidade,
mil vezes o capital social.

ARTIGO 8.º

Todos os sócios são obrigados a efectuar prestações suplementares
de capital, na proporção das suas quotas, até ao montante de cem
vezes o capital social, desde que tal seja deliberado por assembleia
geral especialmente convocada para o efeito.

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.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009948181

URBI 2005 — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, Urbanização Lagoalar,
lote E, loja B, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01973/080805; identificação de pessoa colectiva n.º 507442377;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/080805.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Reinaldo José Correia Rodrigues, casado com Maria Cristina San-
tos Viegas, na comunhão de adquiridos — 4000 euros;

b) Maurício Xavier Correia Rodrigues, casado com Anabela da
Conceição de Jesus Mendes da Silva Nunes, separação de bens —
4000 euros;

c) Agostinho Baptista Ferreira, casado com Gracinda de Oliveira
Ferreira, na comunhão geral — 4000 euros;

d) Artur Gonçalves de Carvalho, casado com Maria Gabriela Ro-
drigues Gonçalves, na comunhão geral — 4000 euros;

e) Edgar Ayala Rueda, casado com Marisol Gonçalves Rodrigues,
na comunhão de adquiridos — 4000 euros.

Que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma URBI 2005 — Construções, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Francisco Sá Car-

neiro, Urbanização Lagoalar, lote E, loja B, na cidade, freguesia e
concelho de Lagoa.

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 construção civil, urbanização,
desenvolvimento de projectos de loteamentos. Actividades de enge-
nharia e técnicas afins, consultoria, avaliações, fiscalizações, gestão
de obras e empreitadas. Compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas
iguais no valor nominal de quatro mil euros cada, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social.

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 os sócios Reinaldo José
Correia Rodrigues, Maurício Xavier Correia Rodrigues, Agostinho
Baptista Ferreira e o não sócio Clementino Mendes Correia, casado,
residente na Avenida de 5 de Outubro, 330, na vila e freguesia de
Almancil, concelho de Loulé.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.
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3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009948203

THE PIANO GARDEN — RESTAURAÇÃO
COM ANIMAÇÃO L.DA

Sede: Vale de Areia, freguesia de Ferragudo, concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1972/080805; identificação de pessoa colectiva n.º 507376056;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/080805.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Elsa Maria Abreu Dias Alaga, casada com Renato Alaga, na
comunhão de adquiridos — 1250 euros;

b) Renato Alaga, casado com a anterior — 1250 euros;
c) António Manuel Lopes Azevedo Osório, solteiro, maior —

 1250 euros;
d) Rui Manuel Bento César, solteiro, maior — 1250 euros, e que

se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma The Piano Garden — Restauração
Com Animação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale de Areia, freguesia
de Ferragudo, concelho de Lagoa (Algarve).

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração com animação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinco vezes o capital social.

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 suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Elsa Maria Abreu Dias
Alaga.

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.

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.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emitido

em 23 de Maio de 2005, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado em 4

de Agosto de 2005 no balcão de Portimão do Banco Comercial Por-
tuguês, S. A. (Millennium BCP);

c) Cartão Provisório de Pessoa Colectiva P 507376056 (CAE-
-55306).

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo, tendo sido advertidos da obrigatoriedade de registarem
este acto na conservatória competente, no prazo de três meses, a
contar de hoje, tendo o primeiro outorgante marido declarado que
compreende a língua portuguesa.

Liquidado e cobrado o imposto do selo pela verba n.º 26.1 da TGIS.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009948190

ALJALOCA — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte Cerro, freguesia do Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01842/200204; identificação de pessoa colectiva n.º 506803880.

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

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941071

MANUEL RODRIGUES, S. A.

Sede: Rua do Mexilhão, Mexilhoeira da Carregação, freguesia
de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00083/010895; identificação de pessoa colectiva n.º 500379599.

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

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001000375



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 19 — 26 de Janeiro de 20062018-(144)

INÁCIO & BERNER — HOTELARIA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Eugénio Júdice, 19, freguesia
e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01144/040297; identificação de pessoa colectiva n.º 503818143.

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

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941306

ECUBAL — EMPRESA CULTURAL
DE BARROS BRANCOS, S. A.

Sede: Barros Brancos, Casa de São Vicente, freguesia
e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00005/050373; identificação de pessoa colectiva n.º 500089787.

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

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009948092

CASA VIRGÍLIO — COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Vale de Lousas, freguesia
de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01531/300801; identificação de pessoa colectiva n.º 505630680.

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

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941047

BATUCASUL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 3, Aldeia da Bela
Vista, freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01694/200902; identificação de pessoa colectiva n.º 506317196.

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

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941004

ALAGOATEC — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Praceta do Município de São Domingos, 32, 3.º,
esquerdo, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01556/291001; identificação de pessoa colectiva n.º 505775590.

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

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941055

PRECAL — INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta do Alto, Cerca do Nascimento, lote 14,
rés-do-chão, direito, freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00560/300987; identificação de pessoa colectiva n.º 500828210.

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

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009948718

ALUMÍNIOS — HENRIQUES & ANASTÁCIO, L.DA

Sede: Rua do Regato, 28, freguesia de Ferragudo, concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00519/120189; identificação de pessoa colectiva n.º 502090227.

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

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009948211

ÂNGELO & CARMO — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada nacional n.º 125, 24, Calvário, freguesia de
Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01634/290402; identificação de pessoa colectiva n.º 506074633.

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

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2005987883

LAGOS

LUZ-VET-LAGOS — SERVIÇOS VETERINÁRIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01937/
981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504332309; data da
apresentação: 02092005.

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

7 de Setembro de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2008086275

HOTELAGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00721/
900521; identificação de pessoa colectiva n.º 500173702; data da
apresentação: 06092005.

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

7 de Setembro de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2008012050
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PARQUE DA PRAIA — EXPLORAÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02189/
20010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505312832; data
da apresentação: 20092005.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008096343

QUINTA AMISTOSA — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02160/
20010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505241331; data
da apresentação: 20092005.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012093

VINHA VELHA DO MEIO — AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00594/
850715; identificação de pessoa colectiva n.º 501571574; data da
apresentação: 19082005.

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

23 de Agosto de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2008096068

ARVELOS & CASCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 0210/
920312; identificação de pessoa colectiva n.º 500317143; data da
apresentação: 19092005.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2009516877

ANTÓNIO NUNES FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00612/
920129; identificação de pessoa colectiva n.º 501611754; data da
apresentação: 15092005.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012085

MEDILAGOS — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01373/
921117; identificação de pessoa colectiva n.º 502870524; data da
apresentação: 31082005.

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

31 de Agosto de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2008012042

HANNANAILS — GABINETE DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02610/
20040119; identificação de pessoa colectiva n.º 506819841; data
da apresentação: 29082005.

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

30 de Agosto de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2008012034

L. A. S. — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01688/
960329; identificação de pessoa colectiva n.º 503666378; data da
apresentação: 29082005.

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

30 de Agosto de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2011180961

VARANDA DO MAR — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01945/
990127; identificação de pessoa colectiva n.º 501750401; data da
apresentação: 24082005.

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

26 de Agosto de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2008096300

TOURLAGOS — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01591/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503401145; data da
apresentação: 240782005.

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

30 de Agosto de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2008012026

C. O. — CENTRO ÓPTICO DE LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02618/
20040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506783812; data
da apresentação: 23082005.

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

26 de Agosto de 2005. — Pelo Ajudante Principal, a
Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2009516362

OLHÃO

CARLOS & EUGÉNIO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02397/
20050908; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050908.

Certifico que entre Carlos Alberto Estêvão Chagas, casado com Clara
Helena de Sousa Bexiga Estêvão, na comunhão de adquiridos, e Eugé-
nio Henrique dos Santos da Assunção, casado com Dinora Maria Pe-
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reira Mateus Calado Assunção, na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 A sociedade adopta a firma Carlos & Eugénio — Construção
Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Jesus Ventura,
36, Bairro 28 de Setembro, na cidade, freguesia e concelho de Olhão.

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 construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes o valor do capital social.

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 necessário 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Adjunto Destacado, José Silvestre
Pinto. 2009384253

SILVES

RESTAURANTES MUNDIHERA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01402/
980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504091662; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
05/20050926.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta n.º 12, de 19 de Setembro de 2005, com a cessação das funções
de gerente de Nuno Filipe Prata de Ataíde Neves, por destituição, em
19 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007137860

TAVIRA

INTEGRÁLIS — COMÉRCIO DE PRODUTOS DIETÉTICOS
E ALIMENTAÇÃO RACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00286/
880607; identificação de pessoa colectiva n.º 501552413.

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

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964250

IRMÃOS VIEGAS LOPES — SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01184/
040415; identificação de pessoa colectiva n.º 506928829; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 07/050915.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao en-
cerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 23 de
Agosto de 2005.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964586

TRANSOTAVENTO INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00783/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504475789; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 11/050916.

Certifico que foi nomeado gerente Joaquim Bernardo de Azevedo,
por deliberação de 6 de Setembro de 2005.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965051

TALHO GABRIEL — SOCIEDADE COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00817/
990902; identificação de pessoa colectiva n.º 504587820.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965299

FERNANDO GOMES — SOCIEDADE
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00308/
890118; identificação de pessoa colectiva n.º 502093595.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965280

SILVA & PEREIRA — MECÂNICA E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00355/
891124; identificação de pessoa colectiva n.º 502299622.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965264

MSG — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00374/
900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502352450.

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

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964900

MANUEL EMÍDIO MARTINS — SOCIEDADE
ELÉCTRICA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00380/
900416; identificação de pessoa colectiva n.º 502362030.

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

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964926

BASÍLIO & BASÍLIO — SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01169/
040206; identificação de pessoa colectiva n.º 505672081.

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

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964942

FERNANDO ALBERTO & MANUEL DA SILVA MARIA
SOCIEDADE DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00224/
861203; identificação de pessoa colectiva n.º 501759778.

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

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964950

WILSON & BIRCH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00315/
890220; identificação de pessoa colectiva n.º 502110201.

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

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965027

SOLBRITO — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00683/
960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503689173.

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

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965248

VIDEOTECA DE TAVIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00328/
890502; identificação de pessoa colectiva n.º 502156376.

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

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965230

GARBMÉDICOS — SOCIEDADE DE MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00726/
970829; identificação de pessoa colectiva n.º 503333751.

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

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964993

R. M. SILVA — CONSTRUÇÃO CIVIL
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01028/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 505893282.

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

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964977

CRISTINA & MARCEL — SOCIEDADE
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01120/
030305; identificação de pessoa colectiva n.º 506313077.

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

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964187

LOPES & VALTER — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00964/
20010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505423154.

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

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964195

CONDOR — SOCIEDADE PROMOÇÃO E GESTÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00295/
880919; identificação de pessoa colectiva n.º 502041501; averba-
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mento n.º 02 à inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
04/050617.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua de
José Lamas, 1, Santa Maria, Tavira.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965043

ELDOR IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00734/
980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504054490; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
06/050617.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua de
José Lamas, 1, Santa Maria, Tavira.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965035

ELSIDORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00881/
20000802; identificação de pessoa colectiva n.º 504915282; aver-
bamento n.º 03 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/050617.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua de
José Lamas, 1, Santa Maria, Tavira.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964594

L. M. & R. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01288/
050913; identificação de pessoa colectiva n.º 507447646; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 07/050913.

Certifico que entre Luís Manuel da Silva e mulher Maria Fernanda
Gomes Miguel da Silva, casados na comunhão de adquiridos; Rui Fili-
pe Miguel da Silva, solteiro, maior; e Ricardo Alexandre Miguel da
Silva, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma L. M. & R. Silva, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Soares, 27-A,

na vila e freguesia de Santa Luzia, concelho de Tavira.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil; comércio,
importação e exportação de materiais e equipamentos de construção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 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, 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 suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Manuel da Silva.

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.

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.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964578

JORGE & DOMINGOS — ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00387/
900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502396199.

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

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965000

ARTINA — QUADROS E MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00497/
920403; identificação de pessoa colectiva n.º 502744111.

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

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965396

LUÍSA BANDEIRA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00828/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504620673.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964217

BAPTISTA & FÁTIMA —SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01127/
030422; identificação de pessoa colectiva n.º 506368440.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964209

TÁXIS LAURENTINO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00946/
20010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505433206.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964225

BAGARRÃO & FILHOS — COMÉRCIO DE PEIXE
E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00807/
990712; identificação de pessoa colectiva n.º 504763091.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009964233

MARISQUEIRA CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01040/
20020506; identificação de pessoa colectiva n.º 506121763.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965302

PEDRA E CAL — SOCIEDADE PROMOÇÃO
E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01156/
031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506672867.

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

23 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965272

GUARDA

GOUVEIA

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE VILA NOVA DE TAZEM, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00004/
830218; identificação de pessoa colectiva n.º 501110470; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 09; número e data da apresentação: 01/
050818.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, os directores
foram reconduzidos para o triénio de 2005-2007, por deliberação
tomada em 30 de Março de 2005.

Está conforme.

26 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004671793

SABUGAL

LITORRAIA — LITOGRAFIA E PUBLICIDADE DA
RAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 395;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/13072005.

Certifico que entre Vítor Robalo dos Santos, solteiro, maior, Filipe
Ramos Gonçalves, divorciado, António Alberto da Cunha Gonçalves,
casado com Sandra Margarida Rua Reis Gonçalves, na comunhão de
adquiridos, Mário Carrilho Martins, casado com Maria da Conceição
Cruz Garcia Martins, na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato é o constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LITORRAIA — Litografia e
Publicidade da Raia, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, lote 36,
freguesia e concelho de Sabugal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto litografia, publicidade e outros traba-
lhos gráficos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e correspondente à soma de quatro quotas iguais de mil
duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Vítor Robalo dos Santos, Filipe Ramos Gonçalves, António Alberto
da Cunha Gonçalves e Mário Carrilho Martins.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
vinte vezes o valor do capital social.

2 — Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme deliberado em assembleia geral,
será exercida por quatro gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles para actos de mero
expediente.

3 — Ficam desde já designados gerentes todos os sócios Vítor Ro-
balo dos Santos, Filipe Ramos Gonçalves, António Alberto da Cunha
Gonçalves e Mário Carrilho Martins.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Lúcia da
Conceição Proença Antunes. 2005999067

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA

ABROSINI — COMÉRCIO, PRODUTOS PARA INDÚSTRIA
CERÂMICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3118; identificação de pessoa colectiva n.º 505611546; data da
apresentação: 20050629.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867300

FAIANÇAS ARTÍSTICAS BORDALO PINHEIRO
COMERCIAL (COM 4), L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2961; identificação de pessoa colectiva n.º 500729964; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867319

JOÃO ANTÓNIO ALVES — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3465; identificação de pessoa colectiva n.º 506459314; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867220

JOSÉ FAUSTINO FERREIRA ABEGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1014; identificação de pessoa colectiva n.º 501132198; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867297

TALHO CALDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3052; identificação de pessoa colectiva n.º 505288087; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867181

THE ENGLISH — CENTRE, ESCOLA DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2475; identificação de pessoa colectiva n.º 503977942; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867190

CONSERCALDAS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3656; identificação de pessoa colectiva n.º 506935370; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867254

TÁXI AUGUSTO VERDASCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2836; identificação de pessoa colectiva n.º 504875744; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867262

RUI FILIPE FRANCISCO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3468; identificação de pessoa colectiva n.º 506458563; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867270

AMÉRICO ALVES — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3353; identificação de pessoa colectiva n.º 506144860; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867289

MARIA TAVARES — PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2720; identificação de pessoa colectiva n.º 504415581; data da
apresentação: 20050629.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867823

ARQUICALDAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3299; identificação de pessoa colectiva n.º 506021769; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867785

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2714; identificação de pessoa colectiva n.º 504425714; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867777

GEOCALDAS — EMPRESA DE TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3609; identificação de pessoa colectiva n.º 506817016; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867629

TÁBUA DE DEGUSTAÇÃO, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3305; identificação de pessoa colectiva n.º 505974290; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Joana Santos de Matos Garrido. 2010867750

RESTAURANTE ZÉ DO BARRETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2527; identificação de pessoa colectiva n.º 504050176; núme-
ro e data da apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

15 de Setembro de 2005. — Adjunta do Conservador, Maria Joana
Santos de Matos Garrido. 2010867742

OURIVESARIA E RELOJOARIA RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3415; identificação de pessoa colectiva n.º 506246566; núme-
ro e data da apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

15 de Setembro de 2005. — Adjunta do Conservador, Maria Joana
Santos de Matos Garrido. 2010867610

AMÉRICO J. RIBEIRO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2888; identificação de pessoa colectiva n.º 504988905; núme-
ro e data da apresentação: 20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — Adjunta do Conservador, Maria Joana
Santos de Matos Garrido. 2010867602

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

ESTUQUES DE AVELAIS, L.DA

Sede: Avelais, Arega, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícu-
la n.º 00492/20011228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505898314; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20020922.

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 20 a fl. 20 v.º do livro n-º 61-C do Cartório Notarial de Figueiró
dos Vinhos, foi efectuado o registo da dissolução e encerramento da
liquidação relativamente à sociedade em epígrafe, com data da apro-
vação das contas de 22 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Maria
Fátima Pereira Simões. 2007253771

EUROVEGETAL — FERTILIZANTES ORGÂNICOS
E BIOLÓGICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 5, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícu-
la n.º 00460/20000218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504811797; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20020915.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração do pacto com aumento de capital, ficando o ar-
tigo 3.º com a redacção a seguir reproduzida:

ARTIGO 3.º

1 — O capital integralmente realizado em dinheiro é de quarenta e
cinco mil euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
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nominal cada uma de quinze mil euros e cada uma pertencente a seu
sócio.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Maria de
Fátima Pereira Simões. 2007253798

LEIRIA

FATIMINTER — ACABAMENTOS DE INTERIORES, L.DA

Sede: Pinheiria, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5679/
971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503979970; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 52 e 53/20050926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, reforçou o ca-
pital e alterou o contrato quanto aos artigo 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade com a firma FATIMINTER — Acabamentos de Inte-
riores L.da, passa a ter a sua sede na Rua do Seixo, 19, no lugar de
Pinheiria, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto: actividade de acabamentos de
interiores, tectos falsos, divisórias e revestimentos; compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte mil euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dez mil euros, cada, uma de cada sócio.

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 validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043820

THERADATA, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
Centro Comercial D. Dinis, loja 419, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9896/
050926; identificação de pessoa colectiva n.º 507475135; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 51/20050923.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to segue por cópia, pelos sócios:

1 — Micael dos Santos Marcelino, solteiro, maior, natural de França,
residente na Rua de D. Carlos I, 100, A, 2.º, frente, Marrazes, Leiria,
contribuinte fiscal número 219472920.

2 — Rui Emanuel Henriques Valério, solteiro, maior, natural da
freguesia de Azoia, concelho de Leiria, onde reside na sede daquela
freguesia, na Rua do Cardoso, 188, contribuinte fiscal número
215709721.

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma THERADATA L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra, Centro Comercial D. Dinis, loja n-º 419, na cidade,
freguesia e 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: Comércio de equipamentos de in-
formática, consumíveis, software e assistência técnica. Prestação de
serviços informáticos.

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 sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até vinte vezes o 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 e 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 sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

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.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2009041542

MANUEL BARROS SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Vale, 83-A, no lugar de Outeiros da Gândara,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9900/
050926; identificação de pessoa colectiva n.º P 507479548; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20050926.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Manuel António Barros de Sousa, casado em comunhão de adquiri-
dos com Ana Paula Vidal Oliveira Sousa, natural da freguesia de Arei-
as, concelho de Santo Tirso, residente na Rua do Vale, 83-A, em
Outeiros da Gândara, Marrazes, Leiria, contribuinte fiscal número
181268604.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Barros Sousa, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale, 83-A, no lugar de
Outeiros da Gândara, freguesia dos Marrazes, concelho de Leiria.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comércio e reparação de motos e
outros veículos motorizados; comércio de peças e acessórios para motos
e outros veículos motorizados.

ARTIGO 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.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 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.

28 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009043448

COMSONIC, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Gordalina, Estrada da Estação, lote 13, loja C,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9897/
050926; identificação de pessoa colectiva n.º P 507473663; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma COMSONIC, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Quinta da Gordalina, Estrada da
Estação, lote 13, loja C, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

3.º

A sociedade tem como objecto: comércio de produtos e equipa-
mentos para comunicações móveis e fixas e prestação de serviços de
telecomunicações.

4.º

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

5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pela sócia única, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquela mesma sócia única.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes Paulo Jorge Lopes Alves,
casado, residente na Rua de Halton, lote 1, 2.º M, em Leiria, e Mário
Jorge da Rocha Soares, casado, residente na Quinta do Amparo, lote
1, 1.º esquerdo, em Leiria.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas

por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e a sócia única, contanto que os mesmos sirvam
para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2009041569

GRAMASER — INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Rua das Fontainhas, Vale Sepal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9647/
050215; identificação de pessoa colectiva n.º 507262662; inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 1 e 2/20050923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, alterou o con-
trato quanto ao artigo 7.º, n.os 2 e 3, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 7.º

1 — ..............................................................................................
2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção de dois gerentes.
3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Ernesto Augusto João

Capelo, mantendo as suas funções de gerente o sócio José Carlos de
Castro Neto.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043804

FOGÃOLIS — SISTEMAS DE AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Rua do Raso, 234, Barracão, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7530/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505395215; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 50/20050923.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato em rela-
ção ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto a fabricação e comercialização
de fornos de aquecimentos, lareiras e recuperadores de calor, sistemas
de aquecimento, transformação e comercialização de mármores, gra-
nitos e outras rochas. Construção civil, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2009041593

E. P.  F. — EROSÃO DE PENETRAÇÃO E FIO, L.DA

Sede: Estrada do Oeste, 13, Cavalinhos, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7234/
20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505202670; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 38/20050922.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e liquidada, tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 22 de Setembro de 2005.

27 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043812
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PAÇO DAS CÔRTES — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE VINHOS, L.DA

Sede: Rua de São Miguel, 15, Ponte da Pedra,
Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9898/
050926; identificação de pessoa colectiva n.º 507351037; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

1 — Luís Filipe Faustino Rosado, solteiro, maior.
2 — Pedro Filipe Faustino Rosado, solteiro, maior.
3 — António José Ferreira Barbosa, divorciado.

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paço das Côrtes — Produção e Comér-
cio de Vinhos, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social em Rua de São Miguel, Ponte da
Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria.

§ único. Por mera deliberação da gerência poderá ser deslocada a
sua sede social, dentro do concelho da sede ou para concelho limítro-
fe e poderão ser criadas e encerradas sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação da sociedade, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto produção, engarrafamento, ar-
mazenagem, comércio e exportação de vinhos. Organização e reali-
zação de eventos. Arrendamento de espaços abertos e fechados para
realização de eventos.

2 — A sociedade pode adquirir participações em sociedade nacio-
nais e estrangeiras, com objecto igual ou diferente ao seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais, podendo associar-se em agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico ou, cultural, consórcios e associações em participação sem
carecer de autorização da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Luís Filipe Faustino Rosado, uma quota de dois mil euros;
b) Pedro Filipe Faustino Rosado, uma quota de dois mil euros;
c) António José Ferreira Barbosa, uma quota de mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 — A cessão de quotas a estranhos está sujeita à aprovação da

sociedade, constituindo-se direito de preferência a favor da sociedade
e dos restantes sócios, por esta ordem, sendo neste caso o valor da
quota o que resultar de balanço aprovado para o efeito.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum dos sócios,
a sociedade continuará com os herdeiros do falecido, ou com o repre-
sentante do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si
um que a todos represente na sociedade enquanto a quota permanecer
indivisa.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida por um único gerente, sócio ou estranho, a
designar em assembleia geral.

2 — A assinatura do gerente único obriga a sociedade.
3 — Ao gerente único é permitido sem deliberação prévia da as-

sembleia geral, dar ou tomar imóveis de arrendamento, dar ou tomar
de trespasse quaisquer estabelecimentos, desistir, confessar ou transi-
gir em juízo.

4 — O gerente será dispensado de caução e terá ou não remunera-
ção conforme o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 — À sociedade só é permitido amortizar as quotas sem o con-
sentimento dos seus titulares nos seguintes casos:

a) Quando a quota for dada como garantia, arrestada, penhorada
ou, por qualquer outra forma, sujeita a arrematação ou venda judi-
cial;

b) Quando for efectuada a cessão de quota sem prévio consenti-
mento da sociedade;

c) Pela exclusão de um sócio, nos casos previstos na lei.
2 — Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior, a contra-

partida da amortização é a prevista no número um do artigo duzentos
e trinta e cinco do Código das Sociedades Comerciais; no caso da alí-
nea c), será o valor nominal da quota.

3 — A quota amortizada poderá figurar no balanço.
4 — No caso previsto no número um deste artigo, é permitido que

posteriormente e por deliberação dos sócios, em vez da quota amor-
tizada, sejam criadas uma ou várias quotas destinadas a serem cedidas
a um ou alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Os lucros do exercício terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral, depois de operadas as deduções legais ou convencio-
nais.

ARTIGO 10.º

Salvo expressa autorização deliberada em assembleia geral, os só-
cios não poderão, directa ou indirectamente participar em capital so-
cial de uma sociedade comercial com objecto idêntico ao presente.

Disposições transitórias

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando à
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
.daquela, negócios que a mesma assumirá logo que definitivamente
matriculada, podendo, designadamente, comprar e tomar de arrenda-
mento imóveis, ficando a gerência ainda autorizada a levantar, no
todo ou em parte, o capital social depositado em nome da sociedade,
para pagar os encargos respeitantes àqueles negócios, bem como os
respeitantes à constituição e registo da sociedade.

ARTIGO 12.º

Fica desde já nomeado gerente o sócio António José Ferreira Bar-
bosa.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2009041577

LISBOA
ALENQUER

FAMIGESTE — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01035/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503442208; data da
entrega dos documentos: 27092005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígra-
fe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2004.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010642600

AMADORA

4 TELAS — IMPRESSÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE TELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 860;
identificação de pessoa colectiva n.º 507362349; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 07/050809.
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Certifico que entre Queiroplás — Transformação e Comércio de
Plásticos, L.da, José Eduardo Miguel Pedro e António Carlos Sousa de
Oliveira Fonseca Antunes foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

1 — A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por
quotas.

2 — A sociedade adopta a firma de 4 Telas — Impressão e Co-
mercialização de Telas, L.da

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 — A sociedade terá a sua sede na Avenida de Almeida Garrett,
lote 23, em Alfragide, freguesia de Alfragide, concelho da Ama-
dora.

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

3 — A criação e encerramento de sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, tanto no território nacio-
nal como no estrangeiro poderá ser determinada por simples delibe-
ração da gerência.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — A sociedade tem por objecto a impressão e comercialização
de telas para quadros.

2 — A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas e em agru-
pamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de € 7500, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de € 2500, pertencente à sócia QUEI-
ROPLÁS — Transformação e Comércio de Plásticos, L.da;

b) Uma no valor nominal de € 2500, pertencente ao sócio Antó-
nio Carlos Sousa de Oliveira Fonseca Antunes;

c) Uma no valor nominal de € 2500, pertencente ao sócio José
Eduardo Miguel Pedro.

2 — A divisão de quotas não depende do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 — A cessão total ou parcial de quotas a terceiros carece do con-
sentimento expresso da sociedade.

2 — A sociedade e os sócios têm, por esta ordem, o direito de
preferência na sua aquisição.

3 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida, podendo os mesmos, para o efeito, proceder às necessárias
divisões.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota, desde que total-
mente liberada, nos seguintes casos:

a) Desde que tal seja deliberado e o titular da quota dê a sua anuên-
cia;

b) Quando se verifique a morte de algum dos sócios;
c) Falência, insolvência, dissolução ou interdição do seu titular;
d) Se uma quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma

sujeita a apreensão judicial, salvos e contra estas diligências for dedu-
zida oposição procedente.

2 — A sociedade poderá, em alternativa à amortização da quota,
adquiri-la ou fazê-la adquirir por terceiro.

3 — O preço de amortização será correspondente ao valor que
resultar para a quota do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — A gerência e representação da sociedade perante terceiros, em
juízo ou fora dele, compete aos gerentes, que podem ser sócios ou
terceiros, obrigando-se a sociedade com a assinatura de dois gerentes.

2 — Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício
da sociedade.

3 — À gerência da sociedade são, desde já, conferidos poderes es-
peciais para:

a) Recorrer a financiamentos internos ou externos, sob a forma de
contrato de empréstimo ou outra;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar e
rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir quaisquer bens móveis ou imóveis;
d) Alienar, locar e onerar, sob qualquer forma, os bens móveis e

imóveis da sociedade;
e) Subscrever, adquirir, vender e onerar participações noutras socie-

dades.
ARTIGO 8.º

Lucros

Os lucros depois de retiradas as importâncias necessárias para co-
brir os prejuízos transitados e para formar ou reconstituir o fundo de
reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia ge-
ral, por maioria simples.

ARTIGO 9.º

Preceitos dispositivos

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ção dos accionistas sem necessidade de alteração estatutária.

Conferido e conforme.

18 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009048989

CASCAIS

HAWORTH PORTUGAL — MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9299 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500077622.

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

30 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 37/20050913.
Cessação de funções de administrador de Calvin Kreuze, por ter

falecido em 20 de Junho de 2005.
31 — Apresentação n.º 38/20050913.
Designação para administrador de Franco Bianchi, casado, One

Haworth Center, Hollanda MI 49423-9576, Estados Unidos da Amé-
rica, em 24 de Junho de 2005.

Prazo: triénio em curso de 2003-2005.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033116

INTERPUBLIC, SGPS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 993 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503775860.

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

11 — Apresentação n.º 19/20050913.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º (n.º 2).
Termos de alteração:
Sede: Rua de 7 de Junho de 1759, 1, Lagoal, freguesia de Caxias,

concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017153
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SANTA MARIA — PASTELARIA, CERVEJARIA
E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 988 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507439597;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20050912.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Santa Maria — Pastelaria, Cerve-
jaria e Snack Bar, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Avelar Brotero, 4, fre-
guesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

2.º

A sociedade tem por objecto — Cervejaria Snack Bar e Pastelaria.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à
sócia Maria Emília Gomes Ferreira Duarte e uma no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio João Fer-
reira Duarte.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte mil euros (desde que a cha-
mada seja deliberada por maioria de cinquenta e um por cento dos
votos representativos de todo o capital social).

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

4.º

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

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Ferreira Duarte.

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.

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.

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.

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.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010016041

UNISUL TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 991 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507378539;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/20050912.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Unisul Transportes, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Marquês da Fronteira, 4, 4.º esquerdo frente, no
lugar e freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

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

2.º

1 — A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de mer-
cadorias.

2 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá ad-
quirir participações sociais noutras empresas, bem como participar
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e correspondente à soma de duas quotas iguais
de vinte e cinco mil e quinhentos euros, tituladas uma em nome de
cada um dos sócios Leonardo Collares Soares e Luís Carlos Gonçalves
Bairos.

4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, no todo ou em parte,
usando a sociedade em primeiro lugar o direito de preferência, e os
sócios em segundo lugar, quando se pretenda ceder a um estranho.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, a ambos os sócios que desde já ficam
nomeados gerentes, e ao não sócio Carla Maria Teixeira Alves, di-
vorciada, residente no Largo dos Gonçalveiras, Casal dos Gansos, Carne
Assada, Terrugem.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo uma delas a da gerente Carla Maria Teixeira Alves.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010049136

MULTI 21 — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 234 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506113760;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 29 e 30/20050727.

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

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/20050727.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração de

Johannes Frederik Josef Van Veggel, por renúncia em 1 de Julho de
2005.

04 — Apresentação n.º 30/20050727.
Designação para administrador de Arie Willem den Hartog, casa-

do, Roerdompstraat 10, 4209 BM, Schelluinen, Holanda.
O administrador Bernardus Henri Johannes Van Veggel passou a

exercer o cargo de presidente do conselho de administração.
Data da deliberação: 4 de Julho de 2005.
Prazo: mandato em curso.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2009993705

QUADRIGA — TELEMÁTICA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9981 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503610453;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 7 e 8/20050912.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

11 — Apresentação n.º 07/20050912.
Designação dos órgãos sociais, em 2 de Novembro de 2004.
Prazo: 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Valério Manuel Macha-

do Marques, divorciado, Rua de João Infante, lote 3, 7.º, B, Cascais;
vogais — Valério Francisco da Silva Marques Júnior, casado, Rua de
Maria Lurdes Braancamp Freire, 3, Évora; Renato José Madeira Fer-
reira, casado, Estrada de Malaqueijo, Alfovés, Azambujeira.

Fiscal único — KPMG & Associados, SROC, S. A., Edifício Monu-
mental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, representada
por Inês Maria Bastos Viegas Clare Neves; suplente — Jean-éric Gaign,
com a residência anterior.

6 — Averbamento n.º 03, apresentação n.º 08/20050912 — Des-
locação de sede:

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 59-A, 1 C, Miraflo-
res, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010035887

EASTELCO — CONSULTORIA E COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 802 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505774712;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 03; número e data da apresenta-
ção: 9/20050912.

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

03 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 9/20050912.
Recondução dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2005.
Prazo: 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — António José Marques

Martins da Graça; vogais — Afonso Manuel Rodrigues Cascão; André
Gonçalo Mesquita de Deus Riscado, solteiro, maior, Rua do Prof.
Fernando da Fonseca, edifício Visconde Alvalade, 5.º e 6.º, Lisboa.

Fiscal único — Ana Maria Mendes & Fernando Alçada, SROC, re-
presentada por Ana Maria Passos Mendes, Avenida de Álvares Ca-
bral, 34, 3.º, Lisboa; suplente — Fernando Figueiredo Alçada, ROC.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010013387

SOCIEDADE MULTI 16 — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 993
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505209322; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 35 e 36/20050912.

Certifico que foi registado o seguinte:
N.º 03 — averbamento n.º 1, apresentação n.º 35/20050912.
Cessação de funções de administrador Pieter Adrianus Hendrikse,

por renúncia, em 15 de Julho de 2005.
N.º 05 — apresentação n-º 36/20050912.
Designação de administrador, em 29 de Julho de 2005.
Pieter Roozenboom, casado, Haia, Schenkkade, 65, Holanda (pre-

sidente).
O administrador Manuel João Appleton Temudo Barata passou a

exercer o cargo de vogal.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010016084

INDRU — AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7158
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503071951; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 35/050905.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010032985

FATIMA WHITAKER — CONSULTORIA DE MARKETING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 520
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507462599; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 34/050905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Fatima Whitaker — Con-
sultoria de Marketing, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida
de Manuel Júlio de Carvalho e Costa, rés-do-chão, A, Bloco A1,
Bairro do Rosário, 2750-424 Cascais, freguesia de Cascais, concelho
de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto Consultoria de Marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social subscrito e realizado em dinheiro é de € 5000 e
corresponde à quota de igual valor nominal, pertencente ao único só-
cio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem renumeração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o único sócio para validamente
representar e obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a quatro
vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemantares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010032977

ANA MARIA GUEDES LEBRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 519
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507462629; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 33/050905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana Maria Guedes Lebre,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Miguel Serra e
Moura, 257, rés-do-chão, direito, em Alapraia, freguesia de Estoril,
concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultoria, prestação de serviços e
desenvolvimento de projectos nas áreas de arquitectura, geografia,
planeamento e decoração.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócia única: Ana Maria Inácio Guedes Lebre.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010032969

J. F. FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 516
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507466411; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 26/050902.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. F. Fonseca, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Aldeamento das Encostas, 18,

em Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares.
Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-

mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Sócio único: José Fernando Robalo da Fonseca.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033051

URBAN BUSINESS SOLUTIONS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 979
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507443683; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 36/050905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Urban Business Solutions, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Alameda Vieira da Silva, 3,

rés-do-chão esquerdo, Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da Bar-
ra, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: restauro, pinturas e remodela-
ções de imóveis; importação, exportação, representação e comercia-
lização de equipamentos tecnológicos, materiais de construção civil,
produtos alimentares, bebidas e acessórios para automóveis. Presta-
ção de serviços de gestão e consultoria nas áreas acima descritas.
Representação de marcas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria Luísa Carmen
de Albuquerque.

ARTIGO 5.º

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

São sócios Nicolas Carl-Friedrich Kinting e Maria Luísa Cármen de
Albuquerque.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033043

ALLEN & GARRETT — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 977
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507348664; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 25/050902.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Allen & Garrett — Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Alameda de António Sérgio, 4,
4.º, direito, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.
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3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

São sócios Guilherme Revez Allen e Gonçalo Xavier Reis de Al-
meida Garrett.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033035

SEMMERNEGG — CARRINHOS DE COMPRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 515
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507298640; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/050902.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Semmernegg — Carrinhos de
Compras, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Casa Alcorvin, na Malveira da
Serra, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e aluguer de
carrinhos de compra para crianças e de espaços publicitários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de quatro mil e novecentos euros pertencente ao sócio
Johann Franz Semmernegg e uma do valor nominal de cem euros
pertencente ao sócio Robert Walter.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio Johann Franz Sem-
mernegg.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033027

EBENEZER — PRODUÇÕES DIDÁCTICAS
E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 068
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505323915; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 50/050908.

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

N.º 2 — apresentação n.º 50/20050908.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a contar de 25 de Agosto de 2005.
Liquidatários: ambos os sócios.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033124

COZCA — COZINHA COM ALMA
RESTAURANTE GRILL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 996
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507169166; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 25/050913.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COZCA — Cozinha com Alma —
 Restaurante Grill, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Malvar, 4, 2.º, esquer-
do, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante grill, actividades
hoteleiras e similares. Organização e promoção de eventos festivos.
Serviço de catering.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Alberto da Silva
Rodrigues.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

São sócios Ana Cristina Rodrigues de Almeida e João Alberto da
Silva Rodrigues.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033140

RIO DA VIDA — SERVIÇOS DE PSICOLOGIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 707
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506689050; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 48/050912.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Rio da Vida, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter a sua sede em São João do Estoril, Rua de
Egas Moniz, 393, 1.º, direito, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

A sociedade passa a ter por objecto para psicologia clínica e edu-
cacional, psicoterapia, intervenção sistémica familiar e escolar, psi-
comotricidade, integração sensorial, terapia da fala, orientação voca-
cional, ludoteca, conversas de pais. Serviços de análise e reinformação
celular; serviços de tradução e retroversões; serviços de terapias al-
ternativas.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033132

SAFE ATRIUM — SERVIÇOS DE PORTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 002
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507203054; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 32/050914.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Safe Atrium — Serviços de Porta-
ria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá
Carneiro, 5, 6.º-A, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho
de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de recepção e porta-
rias. Serviços de apoio humano e estático, recepção e consultoria a
condomínios, parques industriais, centro de escritórios e centros co-
merciais. Concepção, instalação e manutenção de sistemas electróni-
cos de apoio aos serviços de portaria. Serviços de portaria.

ARTIGO 3.º

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

2 — 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 aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

São sócios Pedro Miguel Malhão Martins Calçada e João José Va-
zão de Menezes Pascoal.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033175

CAP TRANS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 001
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507435800; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/050914.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CAP TRANS, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal, 27,
localidade e freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de vinte e cinco mil euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, a
designar em assembleia geral, devendo porém um dos seus elementos
ter obrigatoriamente capacidade profissional nos termos da lei, a qual
poderá não ser remunerada conforme aí for deliberado.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes, o sócio José António Vi-
lela Rodrigues Alves e a não sócia Cristina Maria da Fonte Alves,
solteira, maior, residente na Rua do Marquês de Pombal, 27, Porto
Salvo, Oeiras, esta com capacidade profissional.

3 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente, sendo sempre obri-

gatória a intervenção da gerente Cristina Maria da Fonte Alves, para
os actos que requeiram capacidade profissional.

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.

Sócios: José António Vilela Rodrigues Alves e Ilda Maria Lopes da
Fonte Alves.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033167

PLUP DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 003
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507466454; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 33/050914.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Plup Design, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede em Rua de Henrique Lopes de Mendonça, 5, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia de Cruz Quebrada, concelho de Oeiras.

§ 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 o comércio a retalho de vestuário,
calçado, utilidades para o lar e artigos de decoração e a prestação de
serviços de design.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000, e correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a dez vezes
o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Sócio único: Paulo Alexandre de Vale e Vasconcelos Fangueiro.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033159

WANG YEMEI — COMÉRCIO VESTUÁRIO
E ARTIGOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 013
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507460324; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 38/050919.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WANG YEMEI — Comércio
Vestuário e Artigos para o Lar, Unipessoal, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor António Patrí-
cio Gouveia, 28, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho
de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário e seus aces-
sórios de qualquer natureza e fim; comércio de calçado novo e seus
acessórios; e comércio de artigos de drogaria, lembranças, artesanato,
bijuteria e de outros produtos não alimentares novos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócia única: Wang Yemei.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033221

JARDIM DO CHÁ — SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 957
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507379667; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/20050908.

Certifico que foi registado a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Jardim do Chá — Salão de Chá, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vera Cruz, 2-C, em

Santo Amaro de Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra,
concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração e bebidas, snack-
-bar, salão de chá.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais,
do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada uma e uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios José Joaquim
Lopez de Almeida, Luísa Maria Tavares Laureano de Almeida e Ca-
rolina Gertrudes Rendeiro Candeias Calado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócios: José Joaquim Lopez de Almeida; Luísa Maria Tavares Lau-
reano de Almeida; Fernando Luís Caixeiro Calado; Carolina Gertrudes
Rendeiro Candeias Calado.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010049110

EBES, ESTUDOS DE BENCHMARKING
E DE ENGENHARIA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 914
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507382552; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 48/20050808.

Certifico que foi registado a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EBES, Estudos de Benchmarking
e de Engenharia de Sistemas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Comandante Luís Filipe
de Araújo, 33, 2.º, frente, Terrugem, freguesia de Paço de Arcos,
concelho de Oeiras.

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 estudos em eficiência e produtividade
de sistemas. Consultoria, formação e investigação em benchmarking,
engenharia de processos e investigação operacional, apoio à decisão
e gestão de projectos. Estudos, projectos e gestão de infra-estruturas
urbanas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a 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 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

1 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Sócios: Duarte Nuno Lopes da Silva e Rui Domingos Ribeiro da
Cunha Marques.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010049128

DOMOLIGHT ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 974
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507435850; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 22/20050901.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Domolight Engenharia, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Paião, n.º 15,

loja G, localidade de Vila Fria, freguesia de Porto Salvo, concelho de
Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importar, exportar, comércio
de equipamento eléctrico, electrónico e telecomunicações; projecto,
consultoria e fiscalização, formação e equipamento didáctico; execu-
ção e exploração de instalações eléctricas e telecomunicações; domó-
tica e energia, serviços de engenharia.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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.

Sócios: José Carlos Pires Prisal e Ana Dulce Monteiro Silva Vaz.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010049098

M3DECOR — DESIGN E DECORAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 971
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507460650; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 40/20050831.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma M3DECOR — Design e Decora-
ções, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Laveiras na Rua de Calvete
Magalhães, n.º 33 A, freguesia de Caxias, concelho de Oeiras.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comércio, importação,
exportação e distribuição de mobiliário e equipamentos, sistemas,
estruturas e revestimentos para exposições e decorativos, concepção
de soluções integrais e elaboração de projectos de interiores e design,
decoração de interiores, remodelações e construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.

Sócio: Mário Jorge Santos da Silva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010049101

LXSEC, LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 236
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504332970; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 42 e 43/20050831.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 02, apresentação n.º 42/20050831.
Cessação de funções de gerente de Tiago de Carvalho Carrilho

Nobre, por renúncia em 30 de Agosto de 2005.
3 — Apresentação n.º 43/20050831.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas no igual valor nominal de dois mil
e quinhentos euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010049047

ORGANIZAÇÕES ROVI — COMÉRCIO, INDÚSTRIA
E ESCRITURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3526
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500866708; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 46/20050808.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º

1.º

A sociedade adopta a firma ROVI — Gabinete de Contabilidade, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Ceuta, 37, rés-do-chão, direito, freguesia
de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de orga-
nização administrativa comercial, escrituração comercial e industrial
e contabilidade.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010048962

ENGOMADORIA IDEAL DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 781
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506053378; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 36/20050810.

Certifico que foi registado o seguinte:
04 — Apresentação n.º 36/20050810.
Modificação em sociedade unipessoal e alteração total do contrato.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Engomadoria Ideal de Oeiras,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta dos Sete Castelos, 9,
loja S, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de engomadoria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — É gerente o sócio Manuel Jesus Ribeiro Malato, já designado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010048997
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S.  P. S. L. — SOCIEDADE PORTUGUESA DE SERVIÇOS
DE APOIO E ASSISTÊNCIA A IDOSOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 192
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506074137; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 06/20050902.

Certifico que foi registado o seguinte:
04 — Apresentação n.º 06/20050902.
Designação dos órgãos sociais, em 29 de Março de 2005.
Prazo: 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — Maria Inês Rosa Dias

Murteira Bleck; vogais — António Filipe Dinis de Sousa Rego; Nuno
de Alexandre Ascensão.

Fiscal único: efectivo — Martins da Cruz & Henriques de Almeida,
SROC, representada por Álvaro Henriques de Almeida; suplente —
Amália Baleiro & Manuel Fonseca, SROC, Avenida de Fontes Pereira
de Melo, 35, 3.º, A, Lisboa, representada por Maria Amália Jorge
Baleiro.

Certifico ainda que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010488857

SETEQUINTAS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 513
(Oeiras); inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/
20050902.

Certifico que foi registado o seguinte:
04 — Apresentação n.º 11/20050902.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º, n.º 1.
Sede: Rua dos Eucaliptos, 125, Quinta da Marinha, freguesia e con-

celho de Cascais.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010034686

PACHECO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8487
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503118940; número
e data da apresentação: 3185/28062004.

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 Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 1000292840

BUILDING SUPPORT S. R. L.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 955
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 980250706; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 76/20020211.

Certifico que o que se segue é reprodução integral da ficha de ins-
crição da representação permanente (sucursal) com a denominação
em epígrafe.

Facto: constituição de representação permanente.
Firma: Building Services S. R. L.
Nacionalidade: italiana.
Sede: Rua Giacosa, 16 bis, Turim, Itália.
Objecto: a) Fornecimento de serviços de manutenção ordinária e

extraordinária incluídos nos termos de lei estudo, planeamento, di-
recção e supervisão de obras de imóveis civis, industriais e de qualquer
outro tipo e destino e das respectivas instalações gerais e tecnológi-
cas compreendidas as hídricas, térmicas, anti incêndio, de saneamen-
tos, ecológicas, eléctricas, de movimentação e de telecomunicações;

b) Consultadoria e prestação de serviços de Integrated Facility
Management, respeitantes predominantemente ao sector industrial nos
seguintes campos: segurança, incluída a prevenção de acidentes, anti
incêndio e gestão de emergência, saúde e higiene no trabalho; tutela
do ambiente natural e ecologia; equipamento de áreas e serviços liga-
dos à utilização e ao funcionamento de escritórios, de estabelecimen-
tos e respectivos lay-out, incluídos de móveis, decorações, postos de
trabalho, artigos de escritório; gestão de condomínios, ainda que ter-
ritoriais e industriais, manutenção de estradas e espaços verdes; ges-
tão de processos de licenciamentos, certificações e licenças; monito-
rizações e beneficiações ambientais; centros gráficos e reprografia;
gestão de arquivos, data entry e distribuição de prospectos; serviço
postal e correio; transportes, também de pessoas, mudanças e serviço
de cargas e descargas; gestão de veículos auto (com e sem motorista)
e parque automóvel, incluídas ambulâncias e respectiva manutenção;
enfermaria e gestão de equipamentos e meios de apoio à actividade
médica desenvolvida por sujeitos habilitados externos à sociedade;
restauração e administração de alimentos e bebidas; limpeza e higiene;
segurança tecnológica, prevenção e intervenção anti-incêndio; vigi-
lância e sistemas anti-intrusão; recepção, central telefónica, call center.

Capital: € 90 000.
Sede da representação: Rua de Marcos Portugal, 6, 1.º direito, fre-

guesia de Algés, concelho de Oeiras.
Objecto da representação:
1 — Fornecimento de serviços de manutenção ordinária e extraor-

dinária compreendidos nos termos de lei estudo, projectos, direcção e
supervisão de obras, de imóveis civis, industriais e de qualquer outro
tipo e destino e das respectivas instalações gerais e tecnológicas com-
preendidas as hídricas, térmicas, anti incêndio, de saneamentos, eco-
lógicas, eléctricas, de movimentação e de telecomunicações;

2 — Consultadoria e prestação de serviços de Integrated Facility
Management, respeitantes predominantemente ao sector industrial,
nos seguintes sectores: segurança, compreendida a prevenção de aci-
dentes, anti incêndio e gestão de emergência, saúde e higiene no tra-
balho; tutela do ambiente natural e ecologia; equipamento de áreas e
serviços ligados à utilização e ao funcionamento de escritórios, de
estabelecimentos e respectivos lay-out, equipados de móveis, decora-
ções, postos de trabalho, artigos para escritório; gestão de condomí-
nios, ainda que territoriais e industriais. manutenção de estradas e zonas
verdes; gestão de processos de licenciamentos, certificações e licen-
ças; monitorizações e bonificações ambientais; centros gráficos e re-
prografia; gestão de arquivos, data entry e separação de listagens de
dados; transportes, também de pessoas, mudanças e serviço de paque-
tes; gestão de veículos auto, com e sem motorista e parque automó-
vel, compreendidas as ambulâncias auto e respectiva manutenção;
enfermaria e gestão de equipamentos e meios de apoio à actividade
médica desenvolvida por sujeitos habilitados externos à sociedade;
restauração e administração de alimentos e bebidas;

limpeza e higiene; segurança tecnológica, prevenção e intervenção
anti-incêndio; vigilância e sistemas anti-intrusão; recepção, central
telefónica, call center.

Ficou depositada na pasta respectiva a acta comprovativa da deli-
beração da abertura da referida sucursal.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034600

ANABELA LOURENÇO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04159
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502035129; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 45/20020418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo abaixo indicado, que

passa a ter a seguinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinquenta mil euros, e cor-
responde à soma de duas quotas de vinte e cinco mil euros, cada uma,
uma de cada uma das sócias Anabela Cristiana de Lima Ribeiro Lou-
renço Soares e Ana Paula Morais Rodrigues Martins.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000292839
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MICAL — MECÂNICA INDUSTRIAL DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 125
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500192936; núme-
ro e data da apresentação: 3140/28062004.

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.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 1000292838

MICAL — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6288
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502817488; núme-
ro e data da apresentação: 3139/28062004.

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.

18 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 1000292837

MRN ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 386
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505491605; núme-
ro e data da apresentação: 3100/28062004.

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.

15 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 1000292836

ANA FARINHA — SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4807
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502311444; núme-
ro e data da apresentação: 464/20040220.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003127038

E. G. — ENGENHARIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7021
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502570733; número
e data da apresentação: 426/20040218.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005535931

RVP — MANUTENÇÃO E LIMPEZAS TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 075
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503965294; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 51/050908.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033086

MERKKURIO DIGITAL — TECNOLOGIAS E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 987
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507386388; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 49/050908.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Merkkurio Digital — Tecnologias
e Sistemas Informáticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Ceuta, 4 A, freguesia de
Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e manutenção
informática, exportação e importação e comercialização de material
informático, fotográfico, electrónico e de novas tecnologias, produ-
ção de eventos, publicidade e marketing, consultoria e gestão infor-
mática, tecnologia e sistemas informáticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócio único: Nuno Rogério Gago da Câmara Mimoso Correia.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033078

AFRO MUSIC CHANNEL — SERVIÇO INTERNACIONAL
DE TELEVISÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 526
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507358562; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/050907.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Afro Music Channel — Servi-
ço Internacional de Televisão, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em
Cascais, na Rua do Tejo, lote 9 B2, rés-do-chão, esquerdo, Urbaniza-
ção Quinta das Patinhas, freguesia do Cobre, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto produção e organização de serviços
de programas televisivos, multimédia, distribuição de material disco-
gráfico, audiovisual e organização de espectáculos.

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 gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 60 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Sócio único: Manuel Alberto Domingues.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033019

GOMES, PELAIO & ROQUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2472
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501324178; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 28/050907.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreiteiro geral de canaliza-
ções e condutas em edifícios, sistemas de extinção de incêndios, segu-
rança e detecção, aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrige-
ração; redes de distribuição e instalação de gás, ar comprimido e vácuo,
saneamento básico, oleodutos e gasodutos e outras instalações mecâ-
nicas e electromecânicas, construção civil e obras públicas.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010032993

MAFRICARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 523
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507456998; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 48/050906.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MAFRICARNES, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Cascais na Rua de São José,
438-A, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de talho e charcu-
taria; comércio, importação, exportação e representação de produtos
alimentares, bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma tituladas
uma por cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

timários;
e) Qando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.
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Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
São sócios Vítor Manuel Leitão Rodrigues e José Miguel Pinto de

Carvalho.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033060

GRC — GESTÃO E RACIONALIZAÇÃO
DE CUSTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 176
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504364677; inscri-
ções n.os 14, 15 e 17; números e data das apresentações: 03, 05/
20050902 e 19/20050906.

Certifico que foi registado o seguinte:
14 — Apresentação n.º 03/20050902.
Designação de gerente, em 25 de Junho de 2005.
Duarte Manuel Neves Caro de Sousa.
15 — Apresentação n.º 19/20050906, após apresentação n.º 03/

20050902.
Reforço de capital.
Montante do reforço: 4250 euros, em dinheiro, subscrito pelo só-

cio Duarte Manuel Neves Caro de Sousa com a quantia de 850 euros,
passando a deter uma quota de 2550 euros, e pela Executive Consul-
tants Limited com a quantia de 3400 euros, passando a deter uma
quota de 7650 euros.

Capital após o reforço: 12 750 euros.
17 — Apresentação n.º 05/20050902.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e n.º 3 do 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de doze mil setecentos e cinquenta euros, está
inteiramente realizado em dinheiro e nos demais bens e valores do
activo, conforme escrituração, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma, de sete mil seiscentos e cinquenta euros, do sócio Fran-
cisco Xavier Salema de Sande e Castro Froes; outra, de dois mil qui-
nhentos e cinquenta euros, do sócio Duarte Manuel Neves Caro de
Sousa e outra, de dois mil quinhentos e cinquenta euros, do sócio João
Manuel Neves Caro de Sousa.

Que, tendo em conta a deliberação tomada na referida assembleia
geral relativa ao ponto Quatro da ordem de trabalhos, altera parcial-
mente o respectivo contrato social, dando nova redacção ao seu ar-
tigo 4.º, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 — ..............................................................................................
2 — ..............................................................................................
3 — A sociedade obriga-se pela intervenção conjunta de dois ge-

rentes, sendo, em qualquer situação, imprescindível a intervenção do
gerente Francisco Xavier de Castro Avelar Froes.

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010034678

BENQ ENERGIA EÓLICA — EXPLORAÇÃO DE PARQUES
EÓLICOS DE BENQUERENÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 890
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507381696; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/20050728.

Certifico que, foi registado a constituição da sociedade em epígra-
fe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Benq Energia Eólica — Exploração de
Parques Eólicos de Benquerença, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Rui Teles Palhinha, 4,
3.º, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

2 — Por deliberação do conselho de administração poderá a socie-
dade deslocar a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação tanto no território
nacional como no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na promoção, construção, manu-
tenção e exploração de instalações necessárias para a produção de
energia eléctrica mediante o aproveitamento de energia eólica; pro-
moção, construção, manutenção e exploração de parques e instala-
ções de produção de energias renováveis.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital da sociedade é de cinquenta mil euros, dividido em
dez mil acções de cinco euros cada uma e está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, ainda que com objecto diferente, e bem assim participar em
agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e associ-
ações em participações.

3 — As acções são nominativas e representadas por títulos de 1,
10, 100, 1000 ou mais acções.

CAPÍTULO II

Transmissão de acções

ARTIGO 5.º

Aquisição e transmissão de acções

1 — No caso de alienação de acções nominativas a terceiros, os
outros accionistas gozam de direito de preferência.

2 — No caso dos accionistas não pretenderem exercê-lo, a trans-
missão de acções da sociedade a terceiros fica subordinada ao consen-
timento da sociedade, a ser prestado pela assembleia geral.

3 — Se qualquer accionista pretender transmitir as suas acções a
terceiros, deverá comunicar tal pretensão ao presidente da Mesa da
assembleia geral por carta registada com aviso de recepção, identifi-
cando o nome e o endereço dos pretendentes adquirentes, o número
de acções a alienar, o preço e os demais termos e condições da trans-
missão.

4 — O presidente da Mesa da assembleia geral deverá imediatamente
comunicar, por carta registada com aviso de recepção, a todos os
accionistas, os referidos elementos da oferta e que podem exercer a
preferência no prazo de 30 dias a contar da recepção da respectiva
data.

5 — O presidente da mesa da assembleia geral deverá também ime-
diatamente convocar uma assembleia geral para deliberar nos termos
do subsequente n.º nove, sobre o pedido de consentimento para a
pretendida transmissão.

6 — Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções serão
divididas entre eles na proporção da respectiva participação no capi-
tal social.

7 — Se o preço referido para a transmissão for superior ao valor
resultante da situação liquida da sociedade, qualquer accionista que tenha
formalmente manifestado interesse no exercício do direito de prefe-
rência na aquisição, pode alegar que o preço é excessivo, e exigir que
o preço final da indicada venda seja fixado através de uma arbitragem
em Lisboa por três árbitros, um dos quais nomeado pelo accionista
interessado na venda, outro pelo accionista interessado na aquisi-
ção, e o terceiro pelo acordo das partes. Na falta de acordo quanto
ao terceiro árbitro e decorridos 15 dias este será nomeado pelo
Tribunal da Relação de Lisboa. O valor a que se chegar na arbitra-
gem será o valor pelo qual serão transmitidas todas as acções que
qualquer accionista preferente deseje adquirir, não sendo susceptível
de recurso.

8 — No caso da preferência ser exercida, procederão alienante e
adquirente de imediato às formalidades necessárias à respectiva trans-
missão, ficando sem efeito a convocação da assembleia geral.
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9 — No caso de nenhum accionista exercer o seu direito de prefe-
rência no indicado prazo de 30 dias, nem alegar que o preço é exces-
sivo para o efeito de se proceder a arbitragem, deverá a assembleia
geral deliberar sobre o consentimento da sociedade à transmissão das
acções no prazo máximo de 60 dias a contar da comunicação previs-
ta no antecedente n.º 3, equivalendo a consentimento o decurso desse
prazo sem que qualquer deliberação tenha sido tomada.

10 — No caso de a assembleia geral recusar o consentimento à
transmissão de acções a terceiros, a sociedade assume a obrigação de
fazer adquirir as acções por outra pessoa, ou pela própria sociedade,
desde que neste último caso sejam observados os limites legais, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento. Quando o recuse licitamente, a aquisição, pela socie-
dade, será efectuada pelo valor real calculado nos termos de uma ar-
bitragem a efectuar nos termos referidos no n.º 7.

ARTIGO 6.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que vierem a ser
aprovados em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração da sociedade

ARTIGO 7.º

Administradores

1 — A sociedade será gerida por três ou cinco administradores que
exercerão as suas funções por um período de quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição.

2 — As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos seus
membros, um por cada membro, podendo estes, entre si, fazer-se
representar nas reuniões.

ARTIGO 8.º

Impedimentos

Sob reserva de aprovação da primeira assembleia geral que vier a
realizar-se, poderão os administradores deliberar a sua substituição
temporária, por força de impedimento, por qualquer outra pessoa.

ARTIGO 9.º

Competência

1 — Para conduzir os negócios da sociedade, os administradores
terão todos os poderes de administração que por lei e pelos presentes
estatutos não incubam o outro órgão.

2 — Os administradores permanecerão em exercício para além do
período para que forma eleitos enquanto não estiverem designados os
seus substitutos.

ARTIGO 10.º

Assinaturas

A sociedade obriga-se a:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador;
c) Pela assinatura de um administrador delegado dentro do limite

dos poderes que lhe foram delegados;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos cons-

tantes dos respectivos mandatos.

ARTIGO 11.º

Caução

Os administradores ficam dispensados de prestar caução, excepto
se lhes vier a ser fixada em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Remuneração

A remuneração dos administradores será fixada pela assembleia geral
ou por uma comissão de vencimentos a nomear pela assembleia ge-
ral.

ARTIGO 13.º

Reuniões

1 — Os administradores podem fazer-se representar por outros nos
termos da lei, sendo permitido o voto escrito.

2 — Os administradores são dispensados de reunir uma vez em cada
mês.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 14.º

Fiscal único

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único eleito
em assembleia geral por um período de quatro anos, podendo ser re-
eleito uma ou mais vezes.

2 — A assembleia geral designará um suplente do fiscal único.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Mesa

A assembleia geral legalmente convocada representa a totalidade
dos accionistas e será dirigida por uma mesa composta de um presi-
dente e um secretário eleitos por um período de quatro anos.

ARTIGO 16.º

Composição

1 — A assembleia geral é composta por todos os accionistas.
2 — Cada acção dá direito a um voto.
3 — Os accionistas impossibilitados de comparecer em assembleia

geral poderão, fazer-se representar nos termos legais. A representa-
ção poderá fazer-se mediante carta, fax ou procuração dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, que verificará a autenticidade
dos documentos.

ARTIGO 17.º

Funcionamento

A assembleia geral funcionará validamente em primeira convoca-
tória, desde que nela esteja presente ou representado, a maioria sim-
ples do capital.

ARTIGO 18.º

Quórum

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os estatutos exigirem
maioria qualificada.

2 — As deliberações da assembleia geral que versem sobre as se-
guintes matérias deverão ser aprovadas por maioria qualificada de
dois terços do capital social em primeira ou em segunda convocató-
ria.

a) Eleição e destituição dos órgãos sociais;
b) As deliberações quanto a matérias de gestão da sociedade sobre

as quais a assembleia geral seja chamada a deliberar a pedido do con-
selho de administração;

c) O consentimento a prestar pela sociedade à transmissão de ac-
ções;

d) O aumento de capital, alteração de estatutos, fusão, cisão ou
dissolução da sociedade.

ARTIGO 19.º

Secretário da sociedade

Os accionistas nomearão um secretário efectivo e um secretário
suplente para períodos de quatro anos, podendo os mesmos ser reelei-
tos. O secretário da sociedade deverá praticar os actos e exercer os
poderes e funções definidos por lei.

CAPÍTULO VI

Liquidação

ARTIGO 20.º

Liquidatários

Salvo deliberação em contrário, serão primeiro liquidatários os
administradores, em exercício.
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CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 21.º

Balanços

Os balanços fechar-se-ão em 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 22.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos apurados anualmente terão a seguinte aplica-
ção:

a) 5 % para a constituição ou reintegração do fundo de reserva
legal;

b) O excedente conforme deliberação da assembleia geral, podendo
a assembleia deliberar, livremente, quanto à distribuição dos dividen-
dos.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 23.º

Membros dos órgãos sociais

1 — Ficam, desde já, nomeados os seguintes órgãos sociais para o
quadriénio de 2005-2008:

Conselho de administração: presidente — José António dos Reis
Costa, casado, com domicílio na Avenida de D. Nuno Álvares Perei-
ra, 1051, Estoril, Cascais; vogais — Maria Teresa Pereira Machado
da Graça, casada, com domicílio na Calçada das Lages, 61-A, Lisboa;
Alda Maria Marques Pedralva Delgado, casada, com domicílio na Rua
de Humberto Delgado, Salgueirinha, Pinhal Novo.

Órgão de fiscalização:
Fiscal único efectivo — João Manuel Baptista Gouveia (ROC), com

domicílio na Rua de Lúcio de Azevedo, 23, 6.º, direito, Lisboa; su-
plente — António Pedro Coelho (ROC), com domicílio na Avenida
do Brasil, 33, 5.º, direito, Lisboa.

Secretário da sociedade:
Secretário efectivo — Margarida Sofia Ferreira Costa Novais da

Conceição Marques, com domicílio na Rua de Rui Teles Palhinha, 4,
3.º, Porto Salvo, Oeiras; suplente — Ângela Patrícia dos Santos Ne-
ves Palma, com domicílio na Rua de Rui Teles Palhinha, 4, 3.º, Por-
to Salvo, Oeiras.

2 — Os administradores nomeados no anterior n.º 1 não auferirão
qualquer remuneração pelo exercício do respectivo cargo, e ficam
isentos da prestação da caução prevista no artigo 396.º do Código das
Sociedades Comerciais.

3 — Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 277.º
do Código das Sociedades Comerciais, qualquer administrador fica, desde
já, autorizado a proceder ao levantamento da importância depositada
à ordem da sociedade em conta aberta no Banco Espírito Santo,
Agência da Rua de Alexandre Herculano, 38, 5.º, Lisboa, correspon-
dente ao respectivo capital social.

ARTIGO 24.º

Negócios jurídicos anteriores ao registo
de constituição

A administração da sociedade fica desde já autorizada, durante e
após a pendência do registo definitivo de constituição da sociedade, a
negociar, celebrar e assinar com instituições de crédito ou financei-
ras, quaisquer negócios jurídicos, nestes se incluindo quaisquer contra-
tos de financiamento, escrituras ou outros actos ou documentos, nes-
te se incluindo os destinados a prestação de garantias, reais ou de
qualquer outra natureza, sobre bens ou activos da sociedade, que sejam
necessários à obtenção dos financiamentos destinados à promoção,
desenvolvimento e construção de parques eólicos ou de outras insta-
lações para produção de energia eléctrica mediante o aproveitamento
de energia eólica.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010032543

ALFREDO DE SOUSA, CONSULTADORIA, CLÍNICA
E PRODUTOS MÉDICO-VETERINÁRIOS, SOCIEDADE

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 600
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506622029; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20050901.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 06/20050901.
Deslocação de sede.
Sede: Rua de Gertrudes Santos Flores, 1, 2.º, esquerdo, Caxias, Oeiras.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2006641212

CASEEDINFOR II, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 972
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505103656; inscri-
ção n.º 09; número e data da apresentação: 07/20050901.

Certifico que foi registado o seguinte:
09 — Apresentação n.º 07/20050901.
Alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: n.º 1 do 2.º
Sede: Rua dos Malhões, Edifício de D. Diniz. Quinta da Fonte, fre-

guesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010012356

ELECTROMONSANTO — COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 973
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503824828; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/20050901.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigo 1.º (corpo)

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTROMONSANTO — Comércio
e Assistência Técnica de Electrodomésticos, L.da, e tem a sua sede no
Largo de Carlos Botelho, 11, em Linda-a-Velha, freguesia de Linda-
-a-Velha, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010012364

SERRA ALTA ENERGIA EÓLICA — EXPLORAÇÃO
DE PARQUES EÓLICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 891
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20050728.

Certifico que, foi registado a constituição da sociedade em epígra-
fe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Serra Alta Energia Eólica — Explora-
ção de Parques Eólicos, S. A.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Rui Teles Palhinha, 4,
3.º, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

2 — Por deliberação do conselho de administração poderá a socie-
dade deslocar a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação tanto no território
nacional como no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na promoção, construção, manu-
tenção e exploração de instalações necessárias para a produção de
energia eléctrica mediante o aproveitamento de energia eólica; pro-
moção, construção, manutenção e exploração de parques e instala-
ções de produção de energias renováveis.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital da sociedade é de cinquenta mil euros, dividido em
dez mil acções de cinco euros cada uma e está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, ainda que com objecto diferente, e bem assim participar em
agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e associ-
ações em participações.

3 — As acções são nominativas e representadas por títulos de 1,
10, 100, 1000 ou mais acções.

CAPÍTULO II

Transmissão de acções

ARTIGO 5.º

Aquisição e transmissão de acções

1 — No caso de alienação de acções nominativas a terceiros, os
outros accionistas gozam de direito de preferência.

2 — No caso dos accionistas não pretenderem exercê-lo, a trans-
missão de acções da sociedade a terceiros fica subordinada ao consen-
timento da sociedade, a ser prestado pela assembleia geral.

3 — Se qualquer accionista pretender transmitir as suas acções a
terceiros, deverá comunicar tal pretensão ao presidente da mesa da
assembleia geral por carta registada com aviso de recepção, identifi-
cando o nome e o endereço dos pretendentes adquirentes, o número
de acções a alienar, o preço e os demais termos e condições da trans-
missão.

4 — O presidente da mesa da assembleia geral deverá imediatamente
comunicar, por carta registada com aviso de recepção, a todos os
accionistas, os referidos elementos da oferta e que podem exercer a
preferência no prazo de 30 dias a contar da recepção da respectiva
data.

5 — O presidente da mesa da assembleia geral deverá também ime-
diatamente convocar uma assembleia geral para deliberar nos termos
do subsequente n.º nove, sobre o pedido de consentimento para a
pretendida transmissão.

6 — Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções serão
divididas entre eles na proporção da respectiva participação no capi-
tal social.

7 — Se o preço referido para a transmissão for superior ao valor
resultante da situação liquida da sociedade, qualquer accionista que tenha
formalmente manifestado interesse no exercício do direito de prefe-
rência na aquisição, pode alegar que o preço é excessivo, e exigir que
o preço final da indicada venda seja fixado através de uma arbitragem
em Lisboa por três árbitros, um dos quais nomeado pelo accionista
interessado na venda, outro pelo accionista interessado na aquisição,
e o terceiro pelo acordo das partes. Na falta de acordo quanto ao
terceiro árbitro e decorridos 15 dias este será nomeado pelo Tribunal
da Relação de Lisboa. O valor a que se chegar na arbitragem será o
valor pelo qual serão transmitidas todas as acções que qualquer acci-
onista preferente deseje adquirir, não sendo susceptível de recurso.

8 — No caso da preferência ser exercida, procederão alienante e
adquirente de imediato às formalidades necessárias à respectiva trans-
missão, ficando sem efeito a convocação da assembleia geral.

9 — No caso de nenhum accionista exercer o seu direito de prefe-
rência no indicado prazo de 30 dias, nem alegar que o preço é exces-

sivo para o efeito de se proceder a arbitragem, deverá a assembleia
geral deliberar sobre o consentimento da sociedade à transmissão das
acções no prazo máximo de 60 dias a contar da comunicação previs-
ta no antecedente n.º 3, equivalendo a consentimento o decurso desse
prazo sem que qualquer deliberação tenha sido tomada.

10 — No caso de a assembleia geral recusar o consentimento à
transmissão de acções a terceiros, a sociedade assume a obrigação de
fazer adquirir as acções por outra pessoa, ou pela própria sociedade,
desde que neste último caso sejam observados os limites legais, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento. Quando o recuse licitamente, a aquisição, pela socie-
dade, será efectuada pelo valor real calculado nos termos de uma ar-
bitragem a efectuar nos termos referidos no n.º 7.

ARTIGO 6.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que vierem a ser
aprovados em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração da sociedade

ARTIGO 7.º

Administradores

1 — A sociedade será gerida por três ou cinco administradores que
exercerão as suas funções por um período de quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição.

2 — As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos seus
membros, um por cada membro, podendo estes, entre si, fazer-se
representar nas reuniões.

ARTIGO 8.º

Impedimentos

Sob reserva de aprovação da primeira assembleia geral que vier a
realizar-se, poderão os administradores deliberar a sua substituição
temporária, por força de impedimento, por qualquer outra pessoa.

ARTIGO 9.º

Competência

1 — Para conduzir os negócios da sociedade, os administradores
terão todos os poderes de administração que por lei e pelos presentes
estatutos não incubam o outro órgão.

2 — Os administradores permanecerão em exercício para além do
período para que forma eleitos enquanto não estiverem designados os
seus substitutos.

ARTIGO 10.º

Assinaturas

A sociedade obriga-se a:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador;
c) Pela assinatura de um administrador delegado dentro do limite

dos poderes que lhe foram delegados;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos cons-

tantes dos respectivos mandatos.

ARTIGO 11.º

Caução

Os administradores ficam dispensados de prestar caução, excepto
se lhes vier a ser fixada em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Remuneração

A remuneração dos administradores será fixada pela assembleia geral
ou por uma comissão de vencimentos a nomear pela assembleia ge-
ral.

ARTIGO 13.º

Reuniões

1 — Os administradores podem fazer-se representar por outros nos
termos da lei, sendo permitido o voto escrito.

2 — Os administradores são dispensados de reunir uma vez em cada
mês.
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CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 14.º

Fiscal único

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único eleito
em assembleia geral por um período de quatro anos, podendo ser re-
eleito uma ou mais vezes.

2 — A assembleia geral designará um suplente do fiscal único.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Mesa

A assembleia geral legalmente convocada representa a totalidade
dos accionistas e será dirigida por uma mesa composta de um presi-
dente e um secretário eleitos por um período de quatro anos.

ARTIGO 16.º

Composição

1 — A assembleia geral é composta por todos os accionistas.
2 — Cada acção dá direito a um voto.
3 — Os accionistas impossibilitados de comparecer em assembleia

geral poderão, fazer-se representar nos termos legais. A representa-
ção poderá fazer-se mediante carta, fax ou procuração dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, que verificará a autenticidade
dos documentos.

ARTIGO 17.º

Funcionamento

A assembleia geral funcionará validamente em primeira convoca-
tória, desde que nela esteja presente ou representado, a maioria sim-
ples do capital.

ARTIGO 18.º

Quórum

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os estatutos exigirem
maioria qualificada.

2 — As deliberações da assembleia geral que versem sobre as se-
guintes matérias deverão ser aprovadas por maioria qualificada de
dois terços do capital social em primeira ou em segunda convocató-
ria.

a) Eleição e destituição dos órgãos sociais;
b) As deliberações quanto a matérias de gestão da sociedade sobre

as quais a assembleia geral seja chamada a deliberar a pedido do con-
selho de administração;

c) O consentimento a prestar pela sociedade à transmissão de ac-
ções;

d) O aumento de capital, alteração de estatutos, fusão, cisão ou
dissolução da sociedade.

ARTIGO 19.º

Secretário da sociedade

Os accionistas nomearão um secretário efectivo e um secretário
suplente para períodos de quatro anos, podendo os mesmos ser reelei-
tos. O secretário da sociedade deverá praticar os actos e exercer os
poderes e funções definidos por lei.

CAPÍTULO VI

Liquidação

ARTIGO 20.º

Liquidatários

Salvo deliberação em contrário, serão primeiro liquidatários os
administradores, em exercício.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 21.º

Balanços

Os balanços fechar-se-ão em 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 22.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos apurados anualmente terão a seguinte aplica-
ção:

a) 5 % para a constituição ou reintegração do fundo de reserva
legal;

b) O excedente conforme deliberação da assembleia geral, podendo
a assembleia deliberar, livremente, quanto à distribuição dos dividen-
dos.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 23.º

Membros dos órgãos sociais

1 — Ficam, desde já, nomeados os seguintes órgãos sociais para o
quadriénio de 2005-2008:

Conselho de administração: presidente — José António dos Reis
Costa, casado, com domicílio na Avenida de D. Nuno Álvares Perei-
ra, 1051, Estoril, Cascais; vogais — Maria Teresa Pereira Machado
da Graça, casada, com domicílio na Calçada das Lages, 61-A, Lisboa;
Alda Maria Marques Pedralva Delgado, casada, com domicílio na Rua
de Humberto Delgado, Salgueirinha, Pinhal Novo.

Órgão de fiscalização:
Fiscal único: efectivo — João Manuel Baptista Gouveia (ROC), com

domicílio na Rua de Lúcio de Azevedo, 23, 6.º, direito, Lisboa; su-
plente — António Pedro Coelho (ROC), com domicílio na Avenida
do Brasil, 33, 5.º, direito, Lisboa.

Secretário da sociedade:
Secretário efectivo — Margarida Sofia Ferreira Costa Novais da

Conceição Marques, com domicílio na Rua de Rui Teles Palhinha, 4,
3.º, Porto Salvo, Oeiras; suplente — Ângela Patrícia dos Santos Ne-
ves Palma, com domicílio na Rua de Rui Teles Palhinha, 4, 3.º, Por-
to Salvo, Oeiras.

2 — Os administradores nomeados no anterior n.º 1 não auferirão
qualquer remuneração pelo exercício do respectivo cargo, e ficam
isentos da prestação da caução prevista no artigo 396.º do Código das
Sociedades Comerciais.

3 — Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 277.º
do Código das Sociedades Comerciais, qualquer administrador fica, desde
já, autorizado a proceder ao levantamento da importância depositada
à ordem da sociedade em conta aberta no Banco Espírito Santo,
Agência da Rua de Alexandre Herculano, 38, 5.º, Lisboa, correspon-
dente ao respectivo capital social.

ARTIGO 24.º

Negócios jurídicos anteriores ao registo
de constituição

A administração da sociedade fica desde já autorizada, durante e
após a pendência do registo definitivo de constituição da sociedade, a
negociar, celebrar e assinar com instituições de crédito ou financei-
ras, quaisquer negócios jurídicos, nestes se incluindo quaisquer contra-
tos de financiamento, escrituras ou outros actos ou documentos, nes-
te se incluindo os destinados a prestação de garantias, reais ou de
qualquer outra natureza, sobre bens ou activos da sociedade, que sejam
necessários à obtenção dos financiamentos destinados à promoção,
desenvolvimento e construção de parques eólicos ou de outras insta-
lações para produção de energia eléctrica mediante o aproveitamento
de energia eólica.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010032535
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CONSTRÓMAZE — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 056
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504485296; inscri-
ção n.º 04; números e data das apresentações: 33 e 35/20050831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de nove mil
novecentos setenta e seis euros e corresponde à soma de duas quotas:
uma no valor de quatro mil novecentos oitenta e oito euros, perten-
cente (em comum e sem determinação de parte ou direito) às sócias
Maria Susana Simões Pais Barra e Elisabete Henriques Pais Barra
Fernandes; e outra de quatro mil novecentos e oitenta e oito euros,
pertencente ao sócio Manuel José.

Gerente designada: Elisabete Henriques Pais Barra Fernandes.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010034651

CAFÉ COM — VENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 967
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506994384; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/20050831.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º

§ 1.º A sociedade adopta a firma Café Com — Vento, Unipessoal, L.da
§ 2.º A firma tem a sua sede na Rua de Ernesto Veiga de Oliveira,

21, 1.º-B, Condomínio de São Julião, freguesia de Medrosa, concelho
de Oeiras.

§ 3.º Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a sua
sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou encerrar
agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas de representação, no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: cafetaria, tapas, snack-bar, restau-
rante, salão de chá, pastelaria, gelataria, café, comércio de pão e bolos.

3.º

§ 1.º O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencendo à sócia Ângela Cármen Madeira Barbosa.

§ 2.º Poderá a sócia decidir efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante de vinte e cinco mil euros.

4.º

§ 1.º A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
na criação de novas empresas, integrar agrupamentos complementa-
res de empresas, regulados ou não por legislação especial.

§ 2.º Essa criação ou intervenção é admissível quer se trate ou não
do mesmo objecto de actividade ou seja apenas complementar ou afim.

§ 3.º Tal participação poderá ter lugar ainda quer se trate de pes-
soas singulares ou colectivas e qualquer que seja a modalidade de in-
tervenção.

5.º

§ 1.º A sociedade é administrada ou representada, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

§ 2.º A gerência, com ou sem remuneração, é eleita livremente por
deliberação do sócio da sociedade.

§ 3.º Fica nomeada como gerente Ângela Cármen Madeira Barbosa.
§ 4.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado pela sócia.

7.º

§ 1.º A sociedade inicia imediatamente a actividade na data da
outorga da escritura.

§ 2.º A gerência fica, desde já, autorizada a movimentar o capital
social, a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

§ 3.º A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados, em seu nome, pelos gerentes, bem como
aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo de-
finitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do
Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
do referido diploma legal e demais normativos aplicáveis.

Sócia: Angela Cármen Madeira Barbosa.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010049624

GELFAROL — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 364
(Oeiras) ; identificação de pessoa colectiva n.º 504065564; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 13/20050831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros e uma do valor nominal de mil duzen-
tos e cinquenta euros, tituladas em nome do sócio José António Fer-
reira Duarte e uma do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros,
titulada em nome do sócio Alexandre Miguel Moreira Duarte.

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2009805267

BATISTA, MARTINS & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 126
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500040958; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 23/20050831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigo 4.º

4.º

O capital social é de cinco mil novecentos e oitenta e cinco euros
e cinquenta e sete cêntimos, integralmente realizado, e correspon-
dente à soma de duas quotas: uma de dois mil novecentos e noventa
e dois euros e setenta e oito cêntimos pertencente ao sócio Carlos
Rosa Lopes; e uma de dois mil novecentos e noventa e dois euros e
setenta e nove cêntimos pertencente ao sócio José Joaquim Tomé.

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010015819

CORREIA & MEDEIROS — CONSTRUÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 160
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503989100; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/
20050831.
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Certifico que foi registado o seguinte:
N.º 05 — averbamento n.º 01, apresentação n.º 26/20050831.
Cessação de funções de gerente de Maria de Fátima Simões Medei-

ros, por renúncia, em 3 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010012089

RULSO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 856
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505228670; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20050831.

Certifico que foi registado o seguinte:
N.º 1, averbamento n.º 01, apresentação n.º 15/20050831.
Facto: recondução dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2004.
Prazo: 2004-2007.
Administrador único: Rui Alberto Limpo Salvada.
Fiscal único: Horácio Duarte Caxaria Leal Henriques, ROC, Rua de

Francisco Pereira de Sousa, 6, rés-do-chão, Lisboa; suplente — As-
cenção, Gomes, Cruz & Associado, SROC, Rua do Dr. Faria de Vas-
concelos, 5, 1.º, direito, representada por Manuel Gerardo Ascenção.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010029879

FINANÇAS PLUS — CONSULTORIA FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 412
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505555000; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20050831.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2007858282

MCGIBNEY & ASSOCIADOS — CONSULTORIA
EM GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 663
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505694913; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20050831.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2007858355

PIEMONT IN BOCCA — PRODUTOS ALIMENTARES
E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 826
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505610361; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 64, 65 e 66/20050829.

Certifico que foi registado o seguinte:
N.º l — averbamento n.º 1, apresentação n.º 64, 65/050829.
Cessação de funções de gerentes por renúncia.
Marcello Menzio, em 22 de Junho de 2005.

Maria Cristina de Oliveira e Carmo Meireles Menzio, em 7 de Ju-
lho de 2005.

N.º 5 — apresentação n.º 66/20050829.
Designação de gerente, em 12 de Julho de 2005.
José Ferreira Meireles.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2006759159

GRAPA LUSITÂNIA — PRODUTOS GRÁFICOS
E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 762
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506536980; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 44/20050829.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato aditado o artigo 10.º

10.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas e fazer
sobre essas participações todas as operações que entender.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010014278

AGESFAL — MANAGEMENT INSTITUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3349
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501689540; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 43/20050829.

Certifico que foi registado o seguinte:
N.º 20 — apresentação n.º 43/20050829.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e aditado o 8.º

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos valores que constituem o activo, é de cento e noventa e nove
mil quinhentos e dezanove euros e quinze cêntimos e corresponde à
soma de duas quotas, uma de cento e vinte e nove mil seiscentos e
oitenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos, pertencente ao só-
cio Francisco Antonino Lopes dos Santos e uma de sessenta e nove
mil oitocentos e trinta e um euros e setenta cêntimos, pertencente à
sócia Isabel Maria Mendes Baptista Rodrigues Lopes dos Santos.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cem mil euros.

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas e fazer
sobre essas participações todas as operações que entender.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010014251

ACÁCIO & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1193
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500007306; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 27; números e data
das apresentações: 37 e 38/20050829.

Certifico que foi registado o seguinte:
19 — averbamento n.º 1, apresentação n.º 37/20050829.
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Cessação de funções de gerentes de Adolfo Sanchez Suarez e José
Fernando Sanchez Fernandes, por renúncia em 30 de Maio de 2005.

N.º 27 — apresentação n.º 38/20050829.
Alteração parcial do contrato — artigos alterados: 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de três mil
quatrocentos e setenta e oito euros e sessenta e seis cêntimos, per-
tencente ao sócio Serafim José de Jesus Gadelho, e outra do valor
nominal de mil quinhentos e vinte e um euros e trinta e quatro cên-
timos, pertencente à sócia Ana Isabela Nogueira Gadelho de Castro.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Serafim José de
Jesus Gadelho, que fica, desde já nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
para a sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente,
é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010034643

LISBOAGÁS GDL — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 111
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503517666; inscri-
ções n.os 27 e 28; números e datas das apresentações: 12/20050902
e 20/20050906.

Certifico que foi registado o seguinte:
N.º 27 — apresentação n.º 12/20050902.
Designação dos órgãos sociais, em 29 de Junho de 2005.
Prazo: 2005.
Conselho de administração: presidente — Guido Manuel Negrelli e

Albuquerque, casado, Rua de Aristides de Sousa Mendes, 2, 1.º, esquerdo,
Lisboa; vogais — Giovanni Pavan; Pedro Carmona de Oliveira Ricar-
do; João António Cunha Damasceno Fiadeiro; José Manuel Machado
de Saldanha Bento, casado, Costa do Castelo 44, 1.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo — Deloitte & Associados, SROC, S. A., re-
presentada por António Marques Dias; suplente — Jorge Carlos Ba-
talha Duarte Catulo.

N.º 28 — apresentação n.º 20/20050906. Após apresentação 12/
20050902.

Designação de Secretário, em 29 de Dezembro de 2005.
Prazo: 2005.
Secretário: Rita de Andrade Lopes Picão Fernandes Campos de

Carvalho, casada, Avenida de 5 de Outubro, 81, 2.º, esquerdo, Lisboa.
Suplente: Rita Maria Mendes de Sousa.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2009637089

CLÍNICA LIMBERT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 295
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504043943; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 20/050913.

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

N.º 4 — apresentação n.º 20/20050913.
Designação para gerente de Manuel de Castro Sobral Blanco Lim-

bert, em 31 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2009419731

OS IRMÃOS LINOS — SOCIEDADE DE PAPELARIA
E TIPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03926
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500208662; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 07/20050824.

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

Designação de gerente: Luísa Augusta Mariano Pinto Ferros.
Data da Deliberação: 16 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2000808026

MÓNICA DE ALMEIDA E VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 961
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507438809; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 53/20050829.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mónica de Almeida e Vas-
concelos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
19, 1.º, direito, Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, con-
celho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na restauração, hotelana e simila-
res. Comércio de produtos alimentares, bebidas, objectos decorativos
e utilidades para o lar. Formação culinária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma
quota do valor nominal de dois mil euros, pertencente à sócia Móni-
ca Maria Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos, e três quotas iguais
do valor nominal de mil euros cada uma e pertencentes uma a cada
um dos sócios Miguel Moraes Salgueiro Teixeira de Abreu, Inês Maria
Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos Oom e Gonçalo Maria Ra-
mos Chaves de Almeida e Vasconcelos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Mónica Maria Ramos
Chaves de Almeida e Vasconcelos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010015061
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VASCO NETO PEÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 963
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507455584; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 55/20050829.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vasco Neto Peças, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Largo Álvaro Pinheiro Rodri-

gues, 16, 1.º, direito, Alto dos Barronhos, freguesia de Carnaxide,
concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comércio
e distribuição de peças auto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034503

MARTATU — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 962
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507294700; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 54/20050829.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MARTATU — Importação
Exportação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Miraflores, Largo Maria Leo-
nor, 4, 8.º, esquerdo, A, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

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 comércio, importação e exportação
de material e equipamento de construção, veículos automóveis, má-
quinas e equipamentos industriais, plantas e flores, artigos eléctricos
e electrónicos, iluminação, electrodomésticos e informáticos, artigos
de decoração e para o lar, mobiliário, material de escritório, piscinas,
peças, acessórios, equipamentos e pneus para veículos, artigos de te-

lecomunicação, vestuário e acessórios de moda, calçado, artigos de
desporto, ferragens e ferramentas, produtos de higiene e limpeza,
produtos de lazer, têxteis, casas pré-fabricadas de madeira, produtos
regionais e tradicionais, caravanas, produtos alimentares, bebidas al-
coólicas, tractores e máquinas e alfaias agrícolas, extintores e mate-
rial de incêndio. Turismo rural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de dois mil euros titulada pelo sócio Gika Emanuel Carvalho
Canoso e as restantes duas no igual valor nominal de mil e quinhen-
tos euros tituladas uma por cada um dos sócios José Monteiro Canoso
e João Manuel de Carvalho Monteiro Canoso.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Disposição transitória

1 — Os sócios João Manuel de Carvalho Monteiro Canoso e Gika
Emanuel Carvalho Canoso ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034511

J. NEVES CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 965
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507417518; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 10/20050830.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma J. Neves Correia, L.da

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 — A sede da sociedade é na Avenida dos Combatentes da Grande
Guerra, 26, 3.º, esquerdo, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra e venda de amoveis e re-
venda dos adquiridos para o mesmo fim.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de nove mil e quinhentos euros titulada pelo sócio João
Nuno de Deus Neves Correia e outra do valor nominal de quinhentos
euros titulado pelo sócio João Rodrigo Moreira da Silva Santos.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quinhentos mil euros.

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

ARTIGO 5.º

Participações no capital de outras sociedades

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

Cessão de quotas

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

Amortização de quotas

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

ARTIGO 8.º

Gerência

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Nuno de Deus
Neves Correia.

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

ARTIGO 9.º

Competência

A gerência exerce a gestão das actividades da sociedade e tem po-
deres para a representar, em juízo e fora dele, activa e passivamente.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros do exercício

Os lucros de exercício, depois de deduzida a percentagem mínima
estabelecida por lei para a constituição da reserva legal, terão a apli-
cação que a assembleia-geral determinar.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034520

CENTRO DE CÓPIA E IMPRESSÃO DA PAREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 301
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504333178; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 03/20050824.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034414

CLÍNICA TORRE DO PINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04198
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502056150; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 24; número e data da apresentação:
01/20050824.

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

Cessação de funções de gerente: Ana Filipa dos Santos Sousa Perei-
ra, por renúncia, em 15 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034210

KEMOPACK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07335
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503299294; aver-
bamento n.º 03 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20050824.

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

Deslocação de sede.
Sede: Rua de Romano Esteves, 173, freguesia e concelho de Cas-

cais.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034384

QUEIRÓS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 568
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504465112; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e data
das apresentações: 17 e 19/20050824.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente: Mário Rui Ferreira Queirós,

por renúncia, de 4 de Abril de 2002.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo abaixo indicado,

que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil quatrocentos e oitenta e seis euros e setenta e oito cêntimos, e
corresponde à soma de duas quotas, de dois mil setecentos e quarenta
e três euros e trinta e nove cêntimos cada, pertencentes ao sócio
Nuno Filipe Teixeira de Oliveira Fonseca.

5.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio Nuno Filipe Tei-
xeira de Oliveira Fonseca.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010015150

C. J. S. — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 064
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505832330; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 09/20050823.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034341
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INÁCIO E AGUIAR SEGURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02403
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500716200.

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

N.º 18 — Apresentação n.º 15/20050824.
Facto: designação de gerente: Alexandra Isabel Frias Gonçalves

Paulo.
Data da deliberação: 25 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010015142

TABACARIA VAL DE SANTA RITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 730
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506094871.

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

N.º 01 — averbamento n.º 02, apresentação n.º 24/20050823.
Facto: cessação de funções de gerente: Vitória Margarida dos Reis

Santos Peixoto, por renúncia de 19 de Julho de 2005.
N.º 04 — apresentação n.º 27/20050823.
Facto: designação de gerentes: Maria Helena Nunes Farinha Bessa

Ferreira Rodrigues e Cremilda Henriques dos Reis Ferreira dos Reis.
Data da deliberação: 19 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034376

MAR LINDO — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09178
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503797189; inscri-
ção n.º 09; número e data da apresentação: 09/20050822.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo abaixo indicado,

que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial por quotas e adopta a firma Supermerca-
dos VIP — Comércio, Importação e Exportação de Produtos Alimen-
tares, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de produtos ali-
mentares e não alimentares, comércio de produtos alimentícios, bebi-
das e produtos não alimentares com venda directa ao público, impor-
tação e exportação de géneros alimentícios, bebidas, produtos não
alimentares e outros afins.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034201

I .  D. O. — INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08303
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503437310; aver-
bamento n.º 03 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20050822.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede:
Sede: Avenida de São Miguel, lote 249, sala 52, Bairro São Miguel

das Encostas, Carcavelos, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010009975

SALIDUNAS — PROMOÇÃO DE PRODUTOS
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 771
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506600238; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 05/20050822.

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

Dissolução e encerramento da liquidação data da aprovação das
contas: 18 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034171

MONTANERA — COMÉRCIO DE EMBALAGEM
NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 392
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507271360; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 34/20050720.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MONTANERA — Comercio de
Embalagem Natural, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Correola,
lote 6, cave, direita, freguesia de Parede, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é o de comércio, compra, venda,
transformação e importação de tripa natural e sintética.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal
de dois mil e quinhentos euros da sócia Combinatie Teijsen van den
Hengel (C. T. I. B. L.) duas no valor nominal de mil duzentos e cin-
quenta euros cada uma pertencentes aos sócios Peter Claus Saldsieder
e Andreia do Rosario Pfeiffer.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, por deliberação da assembleia ge-
ral, prestações suplementares de capital até ao décuplo do capital so-
cial. Carece igualmente de deliberação em assembleia geral a delibera-
ção sobre empréstimos à sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por um gerente.

2 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente, podendo o mesmo constituir procura-
dores ou delega poderes noutro sócio.

3 — Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio Peter Claus
Saldsieder para um primeiro mandato de três anos.

4 — A gerência carece de autorização da assembleia geral para a
pratica dos seguintes actos:

a) Aquisição de bens fora do objecto social de valor superior a quinze
mil euros;

b) Constituição de créditos ou débitos superiores a quinze mil eu-
ros.

ARTIGO 6.º

1 — São livres as cessões de quotas, totais ou parciais, entre os
sócios.

2 — As cessões a não sócios dependem do consentimento prévio
da sociedade, a qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, é conferido o direito de preferência.
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ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de morte do seu titular;
b) Se os sócios forem declarados falidos ou insolventes;
c) Por acordo com o seu titular;
d) Se um dos sócios actuar de modo a lesar os interesses da sociedade;
e) Quando a quota deixar de pertencer inteiramente ao seu titular

por virtude de partilha;
f) No caso de a quota ser objecto de penhora, arrematação ou ad-

judicação judicial ou qualquer outra providencia de natureza judicial.
2 — A contrapartida da amortização será calculada de acordo com

o valor da quota amortizada segundo o ultimo balanço, a não ser que
a assembleia delibere aprovar balanço especial para o efeito. Emprés-
timos ou créditos, assim como fracção do fundo de reserva serão ti-
dos em consideração para calcular o montante a pagar ao sócio.

3 — O montante calculado em conformidade com o estabelecido
no ponto 2 do presente artigo será pago no prazo máximo de um
ano.

ARTIGO 8.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.

Disposição transitória

Fica desde já autorizado o gerente nomeado da sociedade a proce-
der ao levantamento do capital social para fazer face ás despesas de
constituição e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006643762

IMOPARCIAL — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 501
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506251470; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 23/20050826.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, que passa a ter

a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a firma de IMOPARCIAL —
Empreendimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua das Acá-
cias, lote 18, C, 2.º, esquerdo, freguesia e concelho de Cascais.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010014669

TRAQUINAUTA, CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 980
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506744876; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e data
das apresentações: 15 e 16/20050822.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de Cláudia Maria Alves Rego,

por renúncia de 11 de Agosto 2005.
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo abaixo indicado,

que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social integralmente realizado é de vinte e cinco mil euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de doze mil e quinhentos
euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010009924

TDGI — TECNOLOGIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 534
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504963783.

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

01 — Averbamento n.º 02, apresentação n.º 12/20050905.
Facto: cessação de funções de presidente do conselho de adminis-

tração de Fernando Lopes do Rosário Vilela, por renúncia em 31 de
Março de 2005.

04 — Apresentação n.º 13/20050905.
Facto: designação por cooptação, do presidente do conselho de

administração de Paulo Chiabi Saliba, casado, Rua de Carlos Calisto,
3, 16, Lisboa, até final do mandato em curso 2004-2007.

Data da deliberação: 14 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010015835

RETI — REDE TELEDIFUSORA INDEPENDENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 756
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503050903; número
e data da apresentação: 4432/20050905.

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

Depositados os documentos de prestação de contas, relativa ao
exercício de 2004.

20 — Apresentação n.º 28/20050905
Facto: designação de administradores, até final do mandato em curso

2004-2007, de Eduardo Gonzalo Fernandez Espinar Fernandez, casa-
do; Luís Manuel de Oliveira da Cunha Velho, casado; Olívia Maria
Rodrigues Gomes Mira, casada; Maria Asa Franco de Sousa Borges de
Sousa, divorciada; Paulo de São Marcos da Fonseca Lourenço, casado;
e José dos Anjos Nabais, casado, todos na Rua Mário Castelhano, 40,
Queluz de Baixo, Barcarena, Oeiras.

Data da deliberação: 1 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010035453

QUATRO VARELA’S SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 862
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507427513; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 27/20050905.

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

Designação da gerente Inês Varela Maia Lobo, Rua dos Remédios à
Lapa, 41, 2.º, Lisboa.

Data da deliberação: 8 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010035259

TERALINK — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 407
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505613336; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 17/20050905.

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

Dissolução e encerramento da liquidação data da aprovação das
contas: 20 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010035224
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TYRUS — TRANSFORMAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO
E MARKETING DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 469
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505336812; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 09/20050831.

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

Facto: designação dos membros dos órgãos sociais, para o mandato
de 2005-2008.

Administrador único: Makram Abi Aad.
Fiscal único: efectivo — Inácio, Almeida & Associado, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, Praceta Maye Garção, 6, São Pedro
do Estoril, Estoril, representada por José Manuel de Almeida, revisor
oficial de contas; suplente — José Martins Lampreia, revisor oficial
de contas, casado, Rua da Conceição, 285, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data da deliberação: 15 de Março de 2005.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010006631

MARCASCAIS — SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA
DA MARINA DE CASCAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08518
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503497169; inscri-
ção n.º 09; número e data da apresentação: 4372 e 4373/20050831.

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

Depositados os documentos de prestação de contas relativas aos
exercícios de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010012100

J.I.L.F. — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 060
(Oeiras); inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 14/
20050905.

Certifico que foi registado o seguinte:
Artigo alterado: 3.º
Capital: € 5000, após o reforço de € 3004,81 realizado em di-

nheiro, subscrito pelas sócias em partes iguais.

Sócias e quotas:
1 — Inês Isabel Filipe Lobato de Faria — € 2500.
2 — Joana Frederica Filipe Lobato de Faria — € 2500.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010035186

OFCEP — OFFICE CENTRE PORTUGAL 
EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 437
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503789372; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 18/20050905.

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

Facto: designação dos gerentes Carlos Duarte da Costa Maia; João
Paulo de Carvalho Rey Barbosa Peixoto; Theodorus Wilhelm Corne-
lis Maria Van Bradenburg; e John James Mahoney ou John Mahoney,
casado, 35, Draper Road, Dover; e Jack Alan Van Woerkom ou Jack

Van Woerkom, casado, 46,Cancard Road, Wester, para o triénio de
2005-2007.

Data da deliberação: 29 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010035216

311 — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 978
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507457707; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 22/20050905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.A

Tipo e firma

A sociedade adopta o tipo unipessoal por quotas e a firma 311 —
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da

CLÁUSULA 2.A

1 — A sociedade tem a sua sede no Largo de Alberto Sampaio, 3.º,
gabinete 2, 2795-007 Linda-a-Velha, freguesia de Linda-a-Velha, no
concelho de Oeiras.

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

CLÁUSULA 3.A

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de mediação
imobiliária.

CLÁUSULA 4.A

Capital social

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

CLÁUSULA 5.A

Prestações suplementares

O sócio único pode decidir que lhe sejam exigidas prestações suple-
mentares até ao montante de quarenta e cinco mil euros.

CLÁUSULA 6.A

Gerência

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo de
quem vier a ser nomeado gerente pelo sócio único.

2 — A sociedade e obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — O sócio decidirá se a gerência é remunerada.

CLÁUSULA 7.A

Negócios do sócio com a sociedade

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

CLÁUSULA 8.A

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados gerentes não auferindo remuneração o
sócio único José Manuel Moreira Batista e o engenheiro Mário Au-
gusto de Paiva Neto, natural de Lavos, Figueira da Foz, casado, resi-
dente na Rua do Dr. Francisco de Sá Carneiro, 8, 4.º, direito, Parede.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010035437
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KENITEX — QUÍMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09568
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502029587.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado os
seguintes actos de registo:

13 — Averbamento n.º 02, apresentação n.º 06/20050830.
Facto: cessação de funções de fiscal único: efectivo — Raimundo

Aleixo, Celestino Rodrigues & Silvério Rodrigues, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas; suplente — José Celestino Gomes Rodrigues,
por renúncia em 20 de Janeiro de 2005.

14 — Apresentação n.º 07/20050830.
Facto: designação do fiscal único e do suplente, até final do man-

dato em curso 2003-2006.
Fiscal único: efectivo — Ana Gomes & Cristina Doutor, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Moreira Cardoso, 1, 9.º, C,
Quinta do Borel, Amadora, representada por Ana Cristina Louro Ri-
beiro Doutor Simões, revisor oficial de contas; suplente — Ana Cláu-
dia Gonçalves Lourenço Gomes, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 5 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005953938

CICLOTONER — RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 006
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506301192; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e data
das apresentações: 39 e 40/20050905.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de Rui Manuel Gomes Faro,

por renúncia de 5 de Julho de 2005.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados
que passam ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

 1 — A sociedade adopta a firma CICLOTONER — Reciclagem de
Consumíveis de Informática, L.da

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de oito
mil euros e corresponde à soma de duas quotas de quatro mil euros
cada, uma do sócio Fernando Manuel Rocha Cabrita da Costa Cabau,
e outra, da sócia Maria Teresa Morgado Petrini Reis.

ARTIGO 4.º

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

gerentes.
3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios ficam autorizados a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010034597

MAXI-PARTS — COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 887
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506629899; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 41/20050905.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º tendo o capital

sido aumentado de € 250 000 para € 450 000, por consequência o
referido artigo passa a ter a seguinte redacção:

O capital social é de quatrocentos e cinquenta mil euros, integral-
mente realizado e subscrito pelos accionistas, representado por no-
venta mil acções, com o valor nominal de cinco euros cada.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2009874439

PORTURUSSO — EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO,
CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 278
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505427265; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/20050906.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede:
Sede: Avenida de 25 de Abril, Galerias o Navegador, loja 32, B-C,

freguesia e concelho de Cascais.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010035747

VITALMEIA, COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 321
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504844261; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 30/20050906.

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

Dissolução e encerramento da liquidação data da aprovação das
contas: 20 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2009823761

QUINTA DOS BÚZIOS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 624
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504457489; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 20/20050831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º que passa a ter

a seguinte redacção:
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma única quota desse valor nominal ti-
tulada pelo sócio Pedro José Pais de Ramos Guerreiro.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010012070

STENJET — GESTÃO E PLANEAMENTO NA ÁREA DA
RESTAURAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 959
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20050829.
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Certifico que por Stenning Holdings LLC, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação STENJET — Gestão e
Planeamento na Área da Restauração e Promoção de Eventos, Im-
portação e Exportação, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Ferrão Castelo
Branco, 26-A, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

3 — A sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência, bem
como abrir ou encerrar sucursais, agências, filiais, delegações ou ou-
tras formas de representação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção, organização e ex-
ploração de espectáculos e eventos culturais e audiovisuais, e repre-
sentação de marcas e produtos, a prestação de serviços na área da
restauração e actividades similares, bem como a importação, expor-
tação, gestão, planeamento e consultadoria nas áreas relacionadas com
a prossecução do objecto social.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio José
Paulo Machado da Silva Alexandre da Fonseca, que desde já fica no-
meado gerente.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é bastante a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

O gerente fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução de objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2010014758

MONCHIPAC — FÁBRICA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 374
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504083171; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 30/20050818.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010032136

YOUNG BODY — CENTRO ESTÉTICA E CABELEIREIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 969
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507424956; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 38/20050831.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Young Body — Centro Estética e
Cabeleireiro, Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Avenida do Forte,
8, em Carnaxide, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

2 — Por simples deliberação da gerência poderão ser criadas filiais,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto Instituto de Beleza — Centro de Es-
tética e Cabeleireiro.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, reunido numa única quota do valor igual ao capital social e
pertencente a Rita Alexandra da Silva Santos da Costa.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação é exercida pelo sócia
única Rita Alexandra da Silva Santos da Costa, sem prejuízo de por
sua determinação serem designados outros gerentes.

5.º

A sociedade fica validamente obrigada:
1 — Pela assinatura de um gerente.
2 — Pela assinatura de um mandatário no uso dos poderes confe-

ridos pela gerência para a prática de certos e determinados actos.

6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade limitada
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

7.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre a
sócia única e a sociedade, desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente prescrita, nos
termos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010012135

NA — NETJETS AVIATION, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 968
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507450841; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 37/20050831.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação NA — NetJets Aviation, L.da,
e é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede e representações

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida das Descobertas, Ga-
lerias Alto da Barra, piso 4, freguesia de Oeiras e São Julião, concelho
de Oeiras, e pode ser transferida para qualquer outro local no mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes por decisão da gerência da socie-
dade.

2 — A abertura de sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação da sociedade, em Portugal ou no estrangeiro, será
determinada por decisão da gerência, não carecendo de deliberação
dos sócios.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a exploração de serviços da in-
dústria de transporte aéreo regular e não regular, de passageiros e
respectiva bagagem de carga e a realização de operações comerciais,
industriais ou financeiras relacionadas directa ou indirectamente com
aquela actividade e que sejam susceptíveis de facilitar, favorecer e
complementar a sua realização, incluindo formação de pessoal técni-
co e assistência a outras empresas do sector com a cedência e forne-
cimento dos meios técnicos e humanos.
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2 — Sem prejuízo, a sociedade poderá adquirir participações em
sociedades com um objecto social diferente do referido no número
antecedente, incluindo em sociedades reguladas por leis especiais e
participar agrupamentos complementares de empresas, sem necessi-
dade de deliberação dos sócios para esse efeito.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cem mil euros, e encontra-se dividido em duas quotas, uma no valor
nominal de noventa e nove mil euros pertencente à sócia NetJets
International, Inc., e outra no valor nominal de mil euros pertencen-
te sócia NetJets Management Limited.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares à sociedade
até ao montante de cem mil euros.

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão presididas pelo sócio ou seu repre-
sentante eleito para o efeito no inicio da reunião.

2 — As assembleias gerais serão convocadas pela gerência da socie-
dade por meio de carta registada expedida com uma antecedência
mínima de 15 dias.

3 — Quando for expedida com pré-aviso nos termos da lei con-
vocatória para a assembleia geral anual, esta será acompanhada
do relatório de gestão, balanço e proposta de aplicação de resul-
tados.

4 — Um sócio poderá fazer-se representar por outro sócio ou por
qualquer pessoa, ainda que não relacionada com a sociedade, por meio
de carta enviada ao presidente da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Gerentes

1 — A gestão da sociedade será confiada a dois ou mais gerentes,
conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 — O mandato dos gerentes será pelo período de dois anos,
renovável por um ou mais períodos subsequentes de idêntica dura-
ção.

3 — A assembleia geral deliberará sobre a remuneração dos gerentes.

ARTIGO 8.º

Poderes dos gerentes

Os gerentes terão os mais amplos poderes de gestão e representa-
rão a sociedade perante terceiros, incluindo quaisquer autoridades ad-
ministrativas ou judiciais.

ARTIGO 9.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente com poderes delegados para o

efeito pelos restantes gerentes;
c) Pela assinatura de um procurador ou mais procuradores no âm-

bito das respectivas procurações e nos termos e condições aí defini-
dos.

2 — É vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos ou con-
tratos não relacionados com os negócios da sociedade ou exercer, sem
o consentimento dos sócios, actividade corrente da exercida pela socie-
dade.

ARTIGO 10.º

Secretário da sociedade

1 — Os gerentes designarão um secretário da sociedade e um su-
plente, para o exercício das funções previstas no artigo 446.º-B do
Código das Sociedades Comerciais.

2 — O mandato do secretário e do suplente será pelo período de
dois anos, renovável por um ou mais períodos subsequentes de idên-
tica duração.

3 — A assembleia geral deliberará sobre a remuneração do secretá-
rio e do suplente.

ARTIGO 11.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas entre os sócios não carece do consenti-
mento da assembleia geral, ficando desde já autorizadas quaisquer di-
visões de quotas necessárias para esse fim.

2 — A cessão de quota, no todo ou em parte, a favor de terceiro,
de forma onerosa ou gratuita, requer o consentimento da sociedade.

3 — Se os sócios prestarem o seu consentimento à transmissão
onerosa a favor de terceiro, assistirá direito de preferência aos sócios
não cedentes.

4 — Se mais de um sócio não cedente pretender exercer o seu di-
reito de preferência a quota será dividida proporcionalmente em re-
lação ao valor das respectivas quotas.

ARTIGO 12.º

Amortização

Para além das situações previstas na lei, a sociedade poderá amor-
tizar quotas, adquiri-las ou fazê-las adquirir por terceiros, sejam ou
não sócios, nas seguintes situações:

a) Declaração de interdição ou incapacidade do sócio;
b) Penhora ou arresto de quota ou a sua inclusão em inventário ou

em processo de falência ou insolvência ou sempre que outras circuns-
tâncias ocorram implicando a venda forçada da quota ou a perda pelo
sócio do poder de disposição por acto não relacionado com os seus
negócios com a sociedade;

c) Prática por um sócio de actos de concorrência com a actividade
da sociedade, sem ter obtido o consentimento.

ARTIGO 13.º

Disposições transitórias

1 — São nomeados para o mandato de 2005-2006:
a) Gerente — David Joseph Marcus, cidadão do Reino Unido, ca-

sado, residente na Avenida das Descobertas, Galerias Alto da Barra,
piso 4, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, Oeiras;

b) Gerente — Luís Filipe de Jesus Pinto, casado, residente na Ave-
nida das Descobertas, Galerias do Alto da Barra, piso 4, freguesia de
Oeiras e São Julião da Barra, Oeiras.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010012143

A FONTE — SOCIEDADE GESTORA DE LARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 701
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503866199; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 26; números e data
das apresentações: 20 e 22/20050902.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de Amirali Merali Manji,

por renúncia de 28 de Novembro de 2002.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados

que passam a ter 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: uma no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Yussuf Maho-
med; e uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Gaffar Abdul Karim.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Gaffar Abdul Karim.
3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e

na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
um gerente.
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4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010014812

IDASIL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 353
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502371846.

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

15 — Apresentação n.º 1/20050913.
Designação do conselho de administração em 29 de Abril de 2005:

Carlos Duarte da Costa Maia, divorciado, Rua da Quinta do Pinheiro,
Edifício Tejo, 5.º, Carnaxide; João Paulo de Carvalho Rey Barbosa
Peixoto; Ronald Lee Sargent; John James Mahoney, que também usa
John Mahoney; Jack Alan Van Woerkom, que também usa John Van
Woerkom, 46 Concord Road, Weston, MA 02493.

Prazo: triénio 2005-2007.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010016998

MARGARIDA MARQUES — COMPRA, RESTAURO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 532
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507466039; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/050909.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Margarida Marques — Compra, Res-
tauro e Promoção Imobiliária, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Heliodoro Salgado, 142, 1.º, esquerdo, na
localidade e freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades de construção civil, deco-
ração e remodelação de interiores, compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim, actividades turísticas e de agro-
-turismo e actividades de restauração.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades seja
qual for a sua natureza, tipo e objecto, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico.

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros, inteiramente realizado em
dinheiro.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 — A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser deci-

dido, podendo a remuneração consistir, total ou parcialmente, em
participação nos lucros da sociedade.

3 — Fica nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 7.º

A sócia única pode decidir a exigibilidade de prestações suplemen-
tares até montante de quinhentos mil euros.

ARTIGO 8.º

A sócia única fica autorizada a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam a prossecução dos fins sociais.

Sócia única: Maria Margarida Marques Fernandes dos Santos.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010013352

HENRANA — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 531
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507212126; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/050909.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HENRANA — Contabilidade e
Serviços, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida dos Bombeiros Volun-
tários, 634, 4.º, direito, freguesia de São Domingos de Rana, conce-
lho de Cascais.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade, auditoria e consultoria fiscal; outras actividades de serviços
prestados às empresas, nomeadamente serviços de limpeza, armaze-
nagens e reposição de estoques.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas iguais
dos valores nominais de dois mil euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Ana Maria Curado Gomes Alves da Conceição e Carlos
Henrique Alves da Conceição; duas iguais dos valores nominais de
quinhentos euros, pertencentes a cada um dos sócios Filipe Gomes
Alves da Conceição e Gonçalo Gomes Alves da Conceição.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade será exercida por sócios ou não
sócios, designados em assembleia geral, ficando desde já designada
gerente a sócia Ana Maria Curado Gomes Alves da Conceição.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 — A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
4 — A sociedade poderá constituir mandatários para determinados

actos ou categoria de actos.
5 — É expressamente vedado aos gerentes vincular a sociedade em

cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos es-
tranhos ao objecto social.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento prévio
da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios em segundo, o
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima de quinze
dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo
mais longo.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010013344
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M. I. — TRANSPORTE DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9903
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503959766; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 8 e 9/050909.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 5.º e aditado o 9.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de duzentos
e quarenta e nove mil trezentos e noventa e oito euros e noventa e
quatro cêntimos e correspondente à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e
nove euros e cinco cêntimos pertencente ao sócio Pedro Filipe Du-
arte Morais, e outra do valor nominal de vinte e quatro mil novecen-
tos e trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos pertencente ao
sócio José Manuel de Jesus Morais.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares até ao montante global de dois milhões e qui-
nhentos mil euros.

Mais certifico que cessou funções de gerente Luís Miguel Duarte
Morais, por renúncia em 8 de Setembro de 2005.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2006672142

ROM ALGARVE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 326
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505458209.

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

01 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 43/20050722, provi-
sório por dúvidas.

Facto: cessação de funções de gerente de Joshua Mor, por renún-
cia, com efeitos a contar de 1 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010013263

RTS MAIS — COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA A INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 677
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507306953.

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

02 — Apresentação n.º 12/20050909.
Designação do fiscal único, efectivo e suplente, em 10 de Agosto

de 2005.
Fiscal único — Mário Augusto de Oliveira Dias, ROC, casado,

Avenida de Lagos, 7, Francelos, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia; su-
plente — A. Figueiredo Lopes & Manuel Figueiredo, SROC, represen-
tada por Alberto Henriques de Figueiredo Lopes, casado, Quinta do
Viso, lote 70, Viseu.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2009999525

EXCEPTO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9150
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503323446.

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

04 — Apresentação n.º 10/20050909.
Designação para gerente de Ulisses Manuel Mestre Lopes, em 16

de Março de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010035089

CONTROLAUTO — CONTROLO TÉCNICO
AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9542
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503123226.

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

17 — Apresentação n.º 1/20050909.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 2.º, n.º 1, 3.º, n.º 1, 8.º, n.º 6, 10.º, 19.º, 20.º,

alíneas a) e c), 21.º, corpo e alínea d), 22.º, 23.º, n.º 2, 25.º, 26.º,
27.º e 32.º, e eliminado o artigo 36.º

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede social em Paço de Arcos, na Rua de
Alfredo Lopes Vilaverde, 15 B-7, freguesia de Paço de Arcos, conce-
lho de Oeiras, podendo, mediante deliberação do conselho de admi-
nistração, a sede ser deslocada para qualquer outro local, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o estudo, gestão e exploração do
controlo técnico automóvel.

ARTIGO 8.º

6 — No caso de a transmissão não ser autorizada pela sociedade,
deverá esta fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas condições
de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o consenti-
mento ou, tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, pelo valor
real apurado nos termos legais.

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração, o fiscal único ou o conselho fiscal e o conselho consultivo.

ARTIGO 19.º

O conselho de administração prestará, individualmente, caução por
qualquer forma admitida por lei, não inferior ao valor de dois mil e
quinhentos euros, excepto se tal for dispensado em assembleia geral.

ARTIGO 20.º

A sociedade obrigar-se-á:
a) Pela intervenção de dois membros do conselho de administra-

ção ou de um deles e de um mandatário com poderes para o efeito;
c) Pela intervenção de qualquer administrador, para os actos de mero

expediente e de gestão corrente.

ARTIGO 21.º

Não são considerados de gestão corrente, designadamente para os
efeitos constantes do disposto na alínea c) do artigo anterior, os se-
guintes actos:

d) Participar na constituição de quaisquer sociedades portuguesas
ou estrangeiras.

ARTIGO 22.º

......................................................................................................
2 — O conselho de administração poderá delegar, atestos os limi-

tes legais e estatutários, a gestão da sociedade em um ou mais admi-
nistradores delegados, ou numa comissão executiva composta por um
número ímpar de administradores.

3 — O conselho de administração pode delegar, noutro ou noutros
administradores competência para a prática de determinados negóci-
os ou espécie de negócios, podendo, ainda, constituir procuradores ou
mandatários nos termos da lei.
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ARTIGO 23.º

2 — O conselho de administração reúne-se extraordinariamente,
sempre que o seu presidente o convoque, por iniciativa própria ou a
pedido do fiscal único ou da maioria dos membros do conselho fiscal
ou de dois administradores.

ARTIGO 25.º

1 — A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal
único, que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas, ou a um conselho fiscal, consoante o que venha a
ser deliberado em cada eleição pela assembleia geral.

2 — Havendo fiscal único, o mesmo terá sempre um suplente, que
será igualmente revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

3 — Havendo um conselho fiscal, este será composto por um pre-
sidente, dois vogais efectivos e um ou dois suplentes, devendo um dos
vogais efectivos e o (um) suplente ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

4 — O mandato do fiscal único ou do conselho fiscal, consoante o
caso, é de três anos, contando-se como completo o ano da respectiva
designação.

ARTIGO 26.º

Havendo conselho fiscal, deverá este reunir, pelo menos, uma vez
em cada trimestre e, bem assim, sempre que convocado pelo seu pre-
sidente ou quando o conselho de administração o solicitar, sendo apenas
válidas as respectivas deliberações desde que se encontre presente a
maioria dos seus membros efectivos.

ARTIGO 27.º

O conselho consultivo é constituído pelo presidente da mesa da
assembleia geral, pelos membros do conselho de administração, pelo
fiscal único ou pelo presidente do conselho fiscal, pelo director-geral
no caso de existir, e por um representante de cada um dos vinte maiores
accionistas, desde que detenham mais de mil acções.

ARTIGO 32.º

A fixação de remuneração do fiscal único ou dos membros do con-
selho fiscal e da mesa da assembleia geral será confiado à comissão
prevista no artigo 24.º, n.º 2, destes estatutos.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010012607

ALBINO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2730
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500520330.

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

1 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 5/20050909.
Cessação de funções de gerente de Isaías de Castro Barbosa, por

renúncia em 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010035518

RANASIS — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 570
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505764350.

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

3 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 11/20050909.
Deslocação de sede para a Avenida da República, 104-A, Algés,

freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010035097

MANIAS E VAIDADES — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE COSMÉTICA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 719
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506853802; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/050909.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010013360

JÚLIO & VITORINO ASSIS (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 261
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500160708.

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

06 — Averbamento n.º 4, apresentação n.º 10/20050919.
Cessação de funções de gerente de Manuel Artur Maio Rodrigues,

por renúncia em 5 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010022491

UNIÃO MECÂNICA IDEAL DA PAREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1808
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500876762; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 26/050912.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 4.º e 10.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que ficam
desde já nomeados gerentes, sendo necessário para obrigar validamente
a sociedade em todos os seus actos e contratos, a assinatura do sócio
Carlos António de Matos Simões ou em conjunto, as assinaturas dos
sócios Ricardo Cruz e Sousa de Matos Simões e Carlos Pedro e Sousa
de Matos Simões.

ARTIGO 10.º

(O corpo mantém-se.)
§ único. Reunida a assembleia geral, e a verificar a igualdade de

votos, proceder-se-á no dia útil imediato, à mesma hora, no mesmo
local e com a mesma ordem de trabalhos, a nova assembleia geral e,
a manter-se igualdade de votação, possuirá o sócio Carlos António
Matos Simões o voto de qualidade que desempatará, determinando
desta forma a decisão por maioria.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010016068

NUCASE — CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA
FISCAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2280
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501200827.

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

10 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/20050912.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, em 30 de Abril de

2005.
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Prazo: triénio de 2005-2007.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativos ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2008466299

NUCASE-GEST — GESTÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5241
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502506083.

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

18 — Apresentação n.º 19/20050912.
Designação dos órgãos sociais, em 30 de Abril de 2005.
Conselho de administração: presidente — António de Jesus Nunes;

vice-presidente — Maria Teresa Carneiro Nunes; vogal — Sónia Isa-
bel Carneiro Nunes, solteira, Rua Vitor Hugo Moreira, 87, Rana; fis-
cal único — Moore Stephens & Associados, SROC, representada por
João José Lopes da Silva, ROC; suplente — A. Gonçalves Monteiro
& Associados, SROC, representada por António Gonçalves Montei-
ro, ROC.

Prazo: triénio de 2005-2007.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativos ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2008466329

BARATA & VIANA — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9755
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503958794; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/050912.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social com re-
forço de capital de € 1995,20 euros para € 10 000, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º,4.º e 6.º, n.º 1, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade tem a firma Nunes & Viana, L.da

4.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma, no valor nominal de sete
mil euros da sócia Maria Alexandrina da Costa Nunes Viana, e outra
de três mil euros da sócia Clarisse Maria Nunes Viana.

6.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria Alexan-
drina da Costa Nunes Viana.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010048288

INFOSISTEMA — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 278
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503585491.

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

10 — Apresentação n.º 43/20050701.
Facto: designação de administrador por cooptação, 30 de Maio de

2005.
Alexandre do Monte Lee.

09 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 40/20050804.
Cessação de funções de administrador de Pedro Moreira Figueira

Ortigão, por renúncia em 24 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010033000

RGPS — REENGENHARIA DE PROCESSOS
E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9975
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503652563.

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

12 — Apresentação n.º 70/20050727.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito

pelos sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: € 5 000.
Sócios e quotas:
João Carlos Lapa Penha Lopes, Gil Pessanha Penha Lopes e Dulce

Pessanha Penha Lopes — € 4750 e € 250 (em comum e sem deter-
minação de parte ou direito).

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010032837

DECISÃO ESTRATÉGICA — CONSULTORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8770
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502771704.

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

4 — Apresentação n.º 9/20050913.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 1 de Setembro de

2005.
Designação de liquidatário: Alfredo Vicente Pereira.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010012577

TRECEL — TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 994
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507359062; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/050913.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma TRECEL — Técnicas de Reabilitação
e Construção de Edifícios, L.da, tem a sua sede na Alameda de Quei-
jas, 32, freguesia de Queijas, concelho de Oeiras, com o número pro-
visório de pessoa colectiva 507359062.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabeleci-
mentos, agências, delegações ou outras formas de representação, em
qualquer parte do território nacional.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, técnicas de reabi-
litação de edifícios, revestimentos e impermeabilizações, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e comércio
de materiais de construção.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades ainda que com objecto diferente bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma asso-
ciar-se a outras sociedades.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o do capital social até vinte vezes
o capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios.
2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Nos casos da falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento da

sociedade a favor de terceiros.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

São sócios Maria de Lurdes Figueiredo e Castro Marques e José Luís
de Jesus Marques da Silva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017102

ARQUITECTOS ANÓNIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 000
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506129403; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 20 e 24/050914.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º, n.º 2, 4.º, n.º 2, e eliminar o n.º 4 do artigo 4.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Piscina, 15, rés-do-chão,

esquerdo, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um

gerente.
3 — (Mantém-se.)
4 — (Eliminado.)

Mais certifico que cessou funções de gerente Gil Filipe de Stoop
Camões Teixeira Guerra por renúncia em 27 de Julho de 2005.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017480

4 SIR — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
RELACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 998
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502464526; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 14/050914.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantêm a firma 4 SIR — Sistemas de Informação
Relacionais, L.da, e tem a sua sede no Edifício Amadeo de Souza Car-
doso, Alameda de António Sérgio, 22, 12.º, freguesia de Linda-a-Ve-
lha, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017463

FARMINOVA — PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DE INOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 819
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503708826; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 17/050914.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, montagem, venda, pro-
moção, importação e exportação ou comercialização de produtos
químicos, farmacêuticos e cirúrgicos, de produtos relativos a cuidados
de saúde, de cosméticos e de produtos de perfumaria e de higiene
pessoal de todos os tipos, podendo a sociedade praticar todas as ope-
rações necessárias para a realização deste objecto.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002409366

ROERIG — PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 687
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502985135; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 19/050914.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 2.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na fabricação, montagem,
venda, promoção, importação e exportação ou comercialização de
produtos químicos, farmacêuticos e cirúrgicos, de produtos relativos a
cuidados de saúde, de cosméticos e de produtos de perfumaria e de
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higiene pessoal de todos os tipos, podendo a sociedade praticar todas
as operações necessárias para a realização deste objecto.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005789127

CEUTICLAB, LABORATÓRIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 683-A
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506794890; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/050914.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 2.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste no fabrico, venda, promo-
ção, comercialização, distribuição, exportação, importação e repre-
sentação de:

a) Produtos originários de sociedades nacionais e estrangeiras, das
quais obtenha licença de fabrico, distribuição ou representação das
respectivas especialidades farmacêuticas, para uso humano ou aplica-
ção em veterinária;

b) Produtos químicos e biológicos, destinados à indústria ou venda,
das suas especialidades farmacêuticas;

c) Produtos de nutrição e complementares, óleos e mercadorias,
reactivos para análise e diagnóstico;

d) Aparelhos e utensílios de análise e de controle;
e) Instrumentos cirúrgicos, equipamento e produtos de laboratório,

medicinais, dentários ou hospitalares, de carácter industrial, científi-
co ou de investigação;

f) Produtos de beleza, cosméticos e todos os produtos destinados
ao tratamento da doença ou promoção de saúde de seres humanos,
animais ou plantas.

A sociedade poderá igualmente desenvolver investigação relacio-
nada com a medicina, farmácia e biotecnologia.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005789135

UPJOHN LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 9128 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505869764; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 16/
050914.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, venda, promoção, comer-
cialização, distribuição, exportação, importação e representação de:

a) Produtos originários de sociedades nacionais e estrangeiras, das
quais obtenha licença de fabrico, distribuição, ou representação das
respectivas especialidades farmacêuticas, para uso humano ou aplica-
ção em veterinária;

b) Produtos químicos e biológicos, destinados à indústria, ou ven-
da, das suas especialidades farmacêuticas;

c) Produtos de nutrição e complementares, óleos e mercadorias,
reactivos para análise e diagnóstico;

d) Aparelhos e utensílios de análise e de controle;
e) Instrumentos cirúrgicos, equipamento e produtos de laboratório,

medicinais, dentários ou hospitalares, de carácter industrial, científi-
co ou de investigação;

f) Produtos de beleza, cosméticos e todos os produtos destinados
ao tratamento da doença ou promoção de saúde de seres humanos,
animais ou plantas.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005789143

IBERFAR, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5594 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500109753.

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

30 — apresentação n.º 4/20050914.
Designação de administradores, em 20050330.
Inês de Oliveira Fernandes Ferraz da Costa, solteira, Rua de Con-

siglieri Pedroso, 123, Queluz de Baixo.
João Pedro Bastos Cabral Valente, casado, Rua de Américo Durão,

12, 9.º, esquerdo, frente, Lisboa.
Prazo: triénio em curso 2003-2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 20110017277

OME — ORGANIZAÇÃO EM MARKETING
E ESTRATÉGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 006 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505891379; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
050914.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017439

NUCHA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 237
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505468239; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/050914.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017412

CLARIDADE, COMERCIALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 282
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502053054; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 5/050914.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017404
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MICROLINE — MATERIAL MÉDICO E CIENTÍFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 999
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507337425; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/050914.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MICROLINE — Material Médico
e Científico, L.da, e tem a sua sede na Rua do Casal Santa Leonor, 2,
3.º, D, freguesia e concelho de Oeiras.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação quer em Portugal quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seguinte objecto: importação, exportação, co-
mércio de material médico, científico, didáctico e industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, duas do valor nominal
de dois mil quatrocentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a
cada uma das sócias Ana Rita Carrasco Frazão e Ana Raquel Carrasco
Frazão e outra do valor nominal de cem euros, pertencente ao sócio
José Manuel Pereira Frazão.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Pereira
Frazão.

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 direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017471

PINTO & SÁ-CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 924
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503924059; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 23 e 25/050915.

Certifico que que cessou funções de gerente de José Manuel Pinto
Alberto e Paulo Manuel Cordeiro Elder Sá Chaves por renúncia em
10 de Agosto de 2005.

Foi ainda alterado parcialmente o contrato social.

ARTIGO 2.º

O capital social é de noventa e cinco mil euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais de quarenta e sete mil e quinhentos euros, cada, uma de cada
uma das sócias: Ana Margarida Pinto Allen Grilo e Maria de Lurdes
Tavares Pinto Allen.

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade e sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo gerentes,
que serão nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração
conforme for deliberado, ficando nomeada gerente a sócia Ana Mar-
garida Pinto Allen Grilo desde 10 de Agosto de 2005.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.
Gerente designada: Ana Margarida Pinto Allen Grilo.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2007292297

A.  H.  P. — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 234
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502863595; inscri-
ções n.os 23 e 24; números e data das apresentações: 43 e 44/
050915.

Certifico que foi transformada a sociedade em epígrafe, em socie-
dade anónima, tendo reforçado o capital de 300 000 euros, para
550 300 euros que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que integra a escritura lavrada a
fl. 5 do livro de notas para escrituras diversas n.º 15-E do Cartório
Notarial em Oeiras da Notária Licenciada Lucinda do Rosário
Bernardo Martins Gravata.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação A. H. P. — Informática e
Serviços, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Marcelino Mesquita, 4,
2.º, direito, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

2 — Por simples deliberação da administração pode a sede ser trans-
ferida para outro local do mesmo concelho, para concelho limítrofe
ou para qualquer outro local, para o qual a administração esteja habi-
litada a deliberar, bem como podem ser criadas ou extintas quaisquer
formas locais de representação, no país ou no estrangeiro, designada-
mente sucursais, agências, delegações ou escritórios.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social consiste na importação, exportação e comercia-
lização de sistemas, serviços de informática e máquinas de escritório.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, prestações acessórias
e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de quinhentos e cinquenta mil e trezentos euros,
encontra-se totalmente subscrito e realizado, sendo representado por
quinhentas e cinquenta mil e trezentas acções com o valor nominal
de um euro cada, sendo trezentas mil e trezentas acções de classe A
e duzentas e cinquenta mil acções da classe B.

ARTIGO 5.º

Acções

1 — As acções serão tituladas e nominativas, podendo ser desma-
terializadas ou convertidas em acções ao portador, nos termos do
presente contrato.
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2 — Poderão existir títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 e múlti-
plos de 1000 acções.

3 — Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer
definitivos, serão sempre assinados por dois administradores, poden-
do a assinatura de um deles ser feita por chancela ou reproduzida por
meios mecânicos.

4 — A sociedade poderá emitir, nos termos da legislação aplicável,
acções preferenciais sem voto e, bem assim, acções preferenciais re-
míveis, com ou sem direito a voto.

5 — A sociedade poderá, por simples maioria de votos, deliberar
desmaterializar as acções, passando as mesmas a ser escriturais, sem
prejuízo de o respectivo regime jurídico ser o aplicável às acções
nominativas.

6 — A conversão de acções nominativas em acções ao portador
só poderá ser deliberada por maioria correspondente a dois terços dos
votos e implicará a alteração prévia e concomitante dos preceitos
estatutários que pressupuserem a nominatividade das acções.

7 — Salvo deliberado diversamente, as despesas de conversão das
acções em acções ao portador ficam a cargo dos accionistas reque-
rentes.

ARTIGO 6.º

Direitos sociais gerais e especiais

1 — Salvo o previsto no n.º 2, todas as acções representativas do
capital social, sejam elas de classe A ou de classe B, conferem idên-
ticos direitos, nomeadamente de voto e quanto aos lucros.

2 — As acções da classe B conferem aos respectivos titulares o
direito de aprovação, em assembleia especial, das seguintes delibera-
ções da assembleia geral da sociedade:

a) Alteração dos estatutos da sociedade, incluindo o aumento e a
redução do capital social, salvo no que respeite à alteração da sede da
sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe;

Fusão cisão, transformação e dissolução da Sociedade
c) O lançamento de oferta pública de venda ou de troca de acções

nominativas de que resulte a abertura do capital social, nos termos do
artigo 11.º;

d) Emissão de novas acções e conversão de acções existentes em
acções de outra classe e ou, emissão de obrigações ou de quaisquer
outros valores mobiliários, de qualquer natureza, que possam ser con-
vertidos em acções ou que confiram ao seu titular o direito de com-
prar, subscrever ou por qualquer outra forma adquirir acções da socie-
dade;

e) Limitação ou supressão de direitos de preferência dos accionis-
tas relativamente à emissão de novas acções.

3 — Os direitos especiais atribuídos às acções de classe B apenas
poderão ser extintos, limitados ou por qualquer outra forma modifi-
cados mediante o consentimento dos titulares da respectiva catego-
ria, a ser concedido em assembleia especial, por maioria de 80 %.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções nominativas

1 — Os accionistas, em primeiro lugar, e a sociedade, dentro dos
limites da lei, em segundo lugar, têm direito de preferência relativa-
mente à transmissão, a título oneroso, a terceiros não accionistas.

2 — O accionista que pretender transmitir a totalidade ou parte
das suas acções nominativas a terceiros não accionistas, deverá noti-
ficar o conselho de administração da sociedade dessa sua intenção,
por comunicação expedida com, pelo menos, 60 dias de antecedência
relativamente à data da projectada transmissão, identificando o pro-
posto adquirente e os termos e condições em que se propõe realizar
esta transmissão.

3 — No prazo máximo de oito dias a contar da recepção da noti-
ficação referida no número anterior, o conselho de administração dará
conhecimento da projectada transmissão aos restantes accionistas da
sociedade, devendo estes, se pretenderem exercer o seu direito de
preferência, comunicar tal facto, no prazo máximo de 10 dias, direc-
tamente ao accionista proponente, com cópia para o conselho de
administração.

4 — Querendo mais do que um accionista exercer o seu direito de
preferência em igualdade de condições, serão as acções em causa ra-
teadas por todos os pretendentes, na proporção das que já possuírem.

5 — O exercício do direito de preferência tem de abranger a tota-
lidade das acções a transmitir, sem o que o alienante terá o direito de
proceder à transmissão das mesmas, nas condições previamente acor-
dadas com o proposto adquirente.

6 — Decorridos os prazos atrás indicados, sem que nenhum accio-
nista haja comunicado ao accionista proponente pretender exercer o

seu direito de preferência e não tendo a sociedade, entretanto (e sem-
pre até ao final do prazo previsto no n.º 3), informado este último
que pretende ela própria exercer esse direito de preferência, poderá o
accionista proponente transmitir as mencionadas acções nos termos
e condições notificados ao conselho de administração.

ARTIGO 8.º

Aquisição e amortização de acções

1 — Independentemente do consentimento dos respectivos titula-
res, a sociedade poderá deliberar a amortização das acções sempre que:

a) As acções forem penhoradas, arrestadas ou sujeitas a qualquer
apreensão judicial, oneradas, dadas em garantia e, ainda, se as mesmas
tiverem sido alienadas com infracção ao disposto no artigo anterior;

b) Os respectivos titulares tenham causado intencionalmente, pelo
exercício indevido dos seus direitos sociais, prejuízos à sociedade ou a
outros accionistas;

c) For declarada a insolvência do respectivo titular.
2 — A sociedade poderá adquirir as acções a que se refere o núme-

ro anterior, devendo apenas pagar o preço correspondente ao valor
contabilístico dessas acções.

3 — Nos termos e com os limites da lei, a sociedade poderá adqui-
rir acções próprias e sobre elas fazer as operações que entender, por
deliberação da assembleia geral, sob proposta do conselho de adminis-
tração.

4 — A sociedade poderá sempre amortizar acções, com redução do
capital social, se obtiver o acordo do respectivo titular.

5 — Nas situações previstas no número um deste artigo, a socie-
dade, em alternativa à aquisição estabelecida no número dois, poderá
amortizar as acções em causa, com redução do capital social corres-
pondente ao valor nominal das acções e extinção destas.

6 — A sociedade poderá, ainda, amortizar as acções próprias que
tenha em carteira, devendo o capital social ser reduzido em confor-
midade com o número de acções amortizadas, sem prejuízo do capital
social mínimo exigido por lei.

7 — A deliberação de amortização pode ser tomada no prazo de
um ano subsequente à ocorrência do facto que a fundamenta ou ao
seu conhecimento pelos demais accionistas.

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias

1 — A sociedade poderá exigir a todos os sócios a realização de
prestações acessórias de capital, em dinheiro, até ao montante máxi-
mo de 100 vezes o valor nominal da respectiva quota, mediante de-
liberação tomada por maioria de dois terços dos votos corresponden-
tes ao capital.

2 — A obrigação de realizar as prestações acessórias de capital
vencer-se-á trinta dias após a data da deliberação ou em outras datas
de vencimento pela mesma estabelecidas ou determinadas.

3 — As prestações acessórias de capital serão gratuitas, salvo se
deliberado diversamente pela maioria prevista no n.º 1.

4 — As prestações acessórias de capital, a realizar nos termos des-
te preceito, não poderão ser reembolsadas à custa da situação liquida
da sociedade, formada pelo capital social e pelas reservas legais obri-
gatórias que tenham sido entretanto constituídas, salvo se diversa-
mente deliberado.

5 — Pela mesma maioria prevista no número um deste artigo, pode
igualmente ser deliberada a conversão de quaisquer créditos em pres-
tações acessórias de capital, ficando estas sujeitas ao disposto neste
preceito estatutário e na lei aplicável.

ARTIGO 10.º

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá emi-
tir quaisquer modalidades ou tipo de obrigações, nos termos que lhe
sejam permitidos pela lei e nas condições que forem fixadas pela as-
sembleia geral, bem como outros instrumentos financeiros a que a
sociedade esteja legalmente autorizada.

ARTIGO 11.º

Ofertas públicas: restrições

O lançamento de oferta pública de venda ou de troca de acções
nominativas de que resulte a abertura do capital social em quantidade
superior a 10 % do capital social, dirigida especificamente a pessoas
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com residência ou estabelecimento em Portugal, deverá ser deliberada
em assembleia geral, com a maioria qualificada prevista no número
dois do artigo 6.º do presente contrato.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Constituição

1 — A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
que até ao quinto dia anterior ao da sua realização, que estejam em
condições de exercer o direito de voto ou os representem, nos ter-
mos da lei e deste contrato, desde que as respectivas acções estejam:

a) Averbadas em seu nome no competente registo da emissão dos
valores mobiliários em suporte de papel ou informático da sociedade,
se forem acções tituladas nominativas;

b) Depositadas na sede social ou em instituição de crédito, se fo-
rem acções tituladas ao portador;

c) Registadas em seu nome em conta de valores mobiliários escri-
turais junto de intermediário financeiro, se forem escriturais.

2 — Na situação prevista na alínea b) do número anterior, a insti-
tuição de crédito deverá, a pedido do accionista, comunicar ao presi-
dente da mesa da assembleia geral, também pelo menos até cinco dias
antes da data prevista para a realização da assembleia geral, quais as
acções que aí se acham depositadas.

3 — Os accionistas que sejam unicamente titulares de acções sem
direito a voto e os obrigacionistas não podem assistir, nem participar
nas assembleias gerais, sem prejuízo do respectivo direito legal de
representação.

4 — Os accionistas que não possuírem um número de acções sufi-
ciente para participarem na assembleia geral e exercerem o direito de
voto poderão, para esses fins, agrupar-se de forma a perfazerem o
número exigido de fazerem representar-se por um dos titulares das
acções agrupadas.

ARTIGO 13.º

Composição

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre accionistas ou não accionistas, por um
período de três exercícios sociais, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 14.º

Convocação

1 — A assembleia geral deverá ser convocada mediante carta re-
gistada, com aviso de recepção, enviada aos accionistas com a ante-
cedência mínima de, pelo menos, 21 dias, sem prejuízo de a adminis-
tração decidir promover, em alternativa ou cumulativamente, a
publicação da convocatória.

2 — Só poderão realizar-se assembleias gerais universais sem ob-
servância de formalidades prévias de convocação, se estiver presente
ou representada a totalidade do capital social ou se apenas faltarem
accionistas que, conjuntamente, não detenham acções em número
suficiente para estarem presentes ou se fazerem representar na as-
sembleia.

ARTIGO 15.º

Quórum constitutivo

A assembleia geral considera-se regularmente constituída e poderá
deliberar validamente, em primeira convocação, quando estiverem
presentes ou representados accionistas titulares de, pelo menos, se-
tenta e cinco por cento das acções da classe B e, em segunda convo-
cação, qualquer que seja o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o montante de capital social que lhes couber.

ARTIGO 16.º

Quórum deliberativo

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos emitidos pelos accionistas presentes ou representados, salvo
disposição legal ou estatutária que exija maioria qualificada.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Composição

1 — A gestão da sociedade é exercida por um conselho de adminis-
tração, composto por três, cinco ou sete membros eleitos pela as-
sembleia geral, para mandatos de três exercícios sociais, renováveis
por uma ou mais vezes, podendo recair em accionistas ou em pessoas
estranhas à sociedade.

2 — Os administradores caucionarão a sua responsabilidade pelo
limite mínimo estabelecido na lei, salvo deliberação da assembleia geral
em contrário.

ARTIGO 18.º

Funcionamento do conselho de administração

1 — O conselho de administração reunirá com a frequência que o
mesmo entender conveniente e sempre que for convocado pelo seu
presidente ou por outros dois administradores, mas, pelo menos, dez
vezes por ano.

2 — Os Administradores serão convocados por escrito, nomeada-
mente por carta, telecópia ou por qualquer outra forma tecnologica-
mente admissível, com a antecedência mínima de cinco dias.

3 — As convocatórias são dispensadas se o conselho designado
deliberar reunir em datas fixas, caso em que tal deverá ser lavrado em
acta e formalmente comunicado aos seus membros.

4 — Quando esteja em causa deliberação sobre o assunto expressa-
mente referido no número dois do artigo 2.º deste contrato, a convo-
cação do conselho de administração terá de ser obrigatoriamente re-
alizada por meio de carta registada com aviso de recepção, ou com
protocolo, enviada com a antecedência mínima de sete dias, a menos
que todos os administradores estejam presentes.

5 — Qualquer administrador poderá fazer representar-se por outro
na reunião do conselho de administração, mediante carta ou telecó-
pia dirigida ao presidente, bem como poderá enviar-lhe o seu voto
por escrito, sem prejuízo de cada instrumento de representação só
poder ser utilizado para a reunião em função da qual tiver sido emi-
tido.

6 — Na falta do presidente do conselho de administração, presidi-
rá à reunião da administração o vice-presidente, se algum administra-
dor estiver designado com essa qualidade, e na falta deste o membro
que se encontrar há mais tempo em funções; e, em caso de igualdade,
o mais idoso.

7 — É admissível, em qualquer circunstância, o voto por corres-
pondência, por carta, telecópia ou outro meio tecnologicamente mais
avançado com assinatura digitalizada do administrador impedido de
estar presente na reunião.

8 — As deliberações do conselho de administração são sempre to-
madas por maioria dos votos dos membros presentes ou representa-
dos e dos que votem por correspondência.

9 — Em caso de empate nas deliberações, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 19.º

Competência

1 — Por deliberação do conselho de administração, pode a socie-
dade subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações do capital
de outras sociedades, independentemente do respectivo objecto e da
limitação da respectiva responsabilidade que resultar para os sócios,
bem como constituir agrupamentos complementares de empresas ou
outras entidades personificadas e celebrar contratos de consórcio.

2 — Compete também ao conselho de administração designar as
pessoas que representarão a sociedade no exercício de cargos sociais
noutras empresas, bem como as pessoas que deverão representá-la nas
assembleias gerais das entidades participadas, quando a mesma não for
assumida pelo respectivo presidente.

3 — O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva, composta por um nú-
mero ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

4 — O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, incluindo a forma de suprir os impedimentos do seu
presidente.

ARTIGO 20.º

Vinculação

A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas:
a) De dois administradores;
b) Do administrador-delegado, quando exista, dentro dos limites da

respectiva delegação de poderes;
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c) De um administrador e de um procurador;
d) De um ou mais mandatários, isolada ou conjuntamente, relati-

vamente aos actos contidos no âmbito da respectiva ou respectivas
procurações e nos termos das mesmas;

e) Em actos de mero expediente, tais como o endosso de cheques,
vales e outros valores a depositar em conta da sociedade aberta em
instituição de crédito e simples correspondência, bem como na exe-
cução de deliberações de assembleia geral que constem de acta da socie-
dade com a assinatura de apenas um administrador.

ARTIGO 21.º

Limites à actuação da administração

À administração e aos seus membros, isolada ou conjuntamente, é
vedado prestarem cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade
se as mesmas, não tendo em vista a realização do objecto social, não
forem concedidas em favor de sociedade que se encontre em relação
de grupo ou de entidade relativamente à qual exista fundado interesse
da sociedade.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 22.º

Fiscalização

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que
será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas.

2 — A deliberação dos accionistas que eleger o fiscal único desig-
nará ainda um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores ofi-
ciais de contas suplente.

3 — Quer o fiscal único, quer o suplente, serão designados por
períodos de três exercícios sociais, sendo permitida a reeleição.

4 — Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da socie-
dade poderá ser confiada a um conselho fiscal, nos termos da lei.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 23.º

Secretário da sociedade

Por deliberação do conselho de administração, poderá ser designa-
do um secretário da sociedade, que terá um suplente, com as compe-
tências estabelecidas na lei, e cujos mandatos, que poderão ser reno-
vados por uma ou mais vezes, coincidirão com o mandato do conselho
de administração que os designar.

SECÇÃO V

Remunerações dos órgãos sociais

ARTIGO 24.º

Remunerações

1 — Sem prejuízo do disposto no número três, os diversos titulares
dos órgãos sociais não serão remunerados, salvo se diversamente de-
liberado pela assembleia geral.

2 — Uma vez deliberada, pela assembleia geral, a remuneração dos
diversos titulares dos órgãos sociais, compete àquela Assembleia ou a
uma comissão de vencimentos por ela nomeada, e constituída por
três membros, fixar essa remuneração.

3 — A remuneração do fiscal único e a do secretário, caso este
seja designado, será estabelecida pelo conselho de administração.

4 — Sendo estabelecido que a remuneração dos administradores
inclua uma participação nos lucros do exercício, a percentagem glo-
bal destes a utilizar para esse fim não pode exceder vinte e cinco por
cento dos lucros do exercício que forem distribuíveis.

CAPÍTULO IV

Funcionamento da sociedade

ARTIGO 25.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Aplicação de resultados

O lucro liquido do exercício, legal e contratualmente distribuível
terá a aplicação que, sob proposta do conselho de administração, a
assembleia geral determinar, tendo esta total liberdade para deliberar
no sentido de os afectar, total ou parcialmente, à formação de reser-
vas ou de os distribuir pelos accionistas.

ARTIGO 27.º

Direito de informação

Sendo solicitadas por qualquer accionista informações à adminis-
tração, disporá esta do prazo de 30 dias para conceder a resposta
devida, sem prejuízo de disposições legais imperativas que, para uma
situação concreta, estabeleçam um prazo inferior.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Derrogação de preceitos supletivos

Sem prejuízo das deliberações a serem formadas por maioria quali-
ficada ou que careçam de aprovação em assembleia especial de cate-
gorias de acções, as normas supletivas previstas no Código das Socie-
dades Comerciais podem ser derrogadas por deliberação dos accionistas
desde que tomada por dois terços dos votos correspondentes ao capi-
tal social e a mesma não contrarie qualquer disposição deste contrato.

ARTIGO 29.º

Foro

Para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, designa-
damente quanto à ‘ validade das respectivas cláusulas e ao exercício
dos direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade, ou entre esta
e os membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusivamente com-
petente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qual-
quer outro.

24 — Apresentação n.º 44/20050915.
Designação dos órgãos sociais, em 1 de Agosto de 2005.
Conselho de administração: presidente — José Carlos Ferreira Cruz,

casado, Rua Nova dos Mercadores, 3.07.06, 1.º, esquerdo, Lisboa;
vogais — Rui Manuel Guerreiro Pratas, casado, Rua de Manuel Mar-
tins da Hora, 13, 3.º, direito, Lisboa e Pedro Manuel Botelho Moniz
Dias, casado, Rua do Tenente Valadim, 6, lote 5, Lisboa.

Fiscal único — Oliveira Rego & Associados SROC, Avenida de Praia
da Vitória, 73, 2.º, esquerdo, Lisboa, representada por Manuel de
Oliveira Rego, revisor oficial de contas; suplente — Pedro Miguel
Marques Antunes Bastos, revisor oficial de contas, casado, Rua de
Fernando Namora, 34, 8.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: triénio 2005-2007.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017501

ANIXTER PORTUGAL — COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE SISTEMAS DE CABLAGEM E EQUIPAMENTOS ACTIVOS
PARA REDES LOCAIS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 110
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502909200.

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

13 — Averbamento n.º 1, apresentações n.os 48 e 49/20050915.
Recondução dos órgãos sociais, em 30 de Março de 2005.
Prazo: ano de 2005.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010506960
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VECTOR MAIS REAL ESTATE — GESTÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 004
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506351041.

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

02 — Apresentação n.º 9/20050915.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º (n.º 2).
Termos de alteração:
Sede: Edifício Torre Monsanto, Rua de Afonso Praça, 30, 12.º piso,

freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017595

STEPHOUSE — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 005
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507188179.

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

03 — Apresentação n.º 27/050915.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º (n.º 1).
Termos de alteração:
Sede: Rua da Medrosa, 17, Condomínio do Forte, apartamento 12,
freguesia de São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017668

MIOFCOM — CONSULTORIA E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 007
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505887568.

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

02 — Apresentação n.º 29/20050915.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º (n.º 2).
Termos de alteração:
Sede: Rua de Amândio César, 39, 3.º, esquerdo (3-A), freguesia de

Carnaxide, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017684

COMPTA B2B — TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 484
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505290553.

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

5 — Apresentação n.º 6/20050915.
Designação dos órgãos sociais, em 22 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — E-Tempus SGPS-Socie-
dade Gestora de Participações Sociais, S. A., que designou para exer-
cer o cargo em nome próprio Afonso Júlio de Lemos Chaby Rosa;
administradores — Luís Gonzaga Pereira da Silva, casado, Avenida de
Carlos Silva, 13, 1.º, Oeiras, e João Muno da Cunha e Silva Pereira
Trindade, casado, Rua de Mato da Mina, 112, São Pedro de Penafer-
rim, Sintra.

Fiscal único — Moreira, Valente & Associados, SROC, Rua do Dr.
Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito, Porto, representada por José de Oli-
veira Moreira, revisor oficial de contas; suplente — Carlos de Jesus
Pinto Carvalho, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003147080

BAYER PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7430
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500043256.

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

31 — Apresentação n.º 47/20050915.
Designação do conselho de administração, em 31 de Março de 2005.
Presidente: Francisco Belil Creixell.
Administradores: Karl Arne Zumbaum e João Paulo Ribeiro Cardo-

so Barroca.
Prazo: biénio 2005-2006.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010791673

SALGADO & SALGADOS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 203
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504120549; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/050912.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010016050

PARAVECTOR — SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
CIENTÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7652
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502915560; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 10/050912.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010013395

TROFIMOVTUR — GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 533
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507362969; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/050912.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TROFIMOVTUR — Gestão de
Empreendimentos Turísticos e Imobiliário, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Plátanos, lote 90, 4.º,
B, Jardins da Parede, Parede, Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em gestão e consultoria imobiliá-
ria, promoção e administração de empreendimentos imobiliários de
todo o tipo, nomeadamente habitacionais, turísticos, urbanização de
terrenos, construção civil e obras públicas, aquisição, promoção, ex-
ploração e administração de todo o tipo de unidades hoteleiras, turís-
ticas, de restauração, compra e venda de imóveis e revenda dos adqui-
ridos para o mesmo fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, sócio ou não sócios com ou sem remuneração, conforme o
sócio deliberar.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
4 — A sociedade pode constituir mandatário mediante, a outorga

de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a efectuar o levantamento do depó-
sito do capital social para os fins determinados pelo Código das Socie-
dades Comerciais.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2009342305

SEGREDO PÚBLICO — PROMOÇÃO E PRODUÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 536
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507459458; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 57/050912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da escri-
tura de contrato de sociedade, lavrada em 26 de Agosto de 2005.

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a firma Segredo Público — Promoção e Produ-
ção de Eventos, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Nossa Senhora
do Rosário, Edifício Biarritz, 575, 6.º B, em Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar, em Portugal ou no es-
trangeiro, filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
social.

2.º

O seu objecto consiste em promoção, produção, realização, orga-
nização de espectáculos e eventos -culturais, agenciamento de artis-
tas, publicidade, marketing, relações públicas e gestão de imagem.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, dividido em duas quotas, sen-
do uma no valor de quatro mil setecentos e cinquenta euros, perten-
cente ao sócio Fernando Jorge Alves Mendes e a outra no valor no-
minal de duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Lídia
Sebastiana de Carvalho Alves Mendes.

4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme venha
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Fernando
Jorge Alves Mendes, desde já nomeado gerente.

2 — Para validamente representar e obriga a sociedade em todos
os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade, é suficiente
a assinatura de um só gerente.

3 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em cau-
ções, letras de favor, fianças, avales, e responsabilidades semelhantes.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando os sócios não cedentes do direito de prefe-
rência na respectiva aquisição.

6.º

1 — Para além dos casos expressamente previstos na lei, a socie-
dade poderá proceder à amortização de qualquer quota, independente-
mente do consentimento do seu titular, nas seguintes situações:

a) Falência ou insolvência do seu titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Penhora, arresto, arrolamento, ou qualquer outro acto que im-

plique a apreensão, arrematação ou adjudicação de quota;
d) Partilha judicial ou extra-judicial de quota, na parte que não for

adjudicada ao seu titular;
e) Quando houver cessão de quotas a estranhos, com inobservância

do disposto na cláusula anterior.
2 — A contrapartida da amortização da quota nas situações pre-

vistas no número anterior será a do valor que lhe for correspondente
no último balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033094

TOQUE DE SONHO — SERVIÇOS MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 992
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503544680; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 14/050913.

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

Reforço de capital de 1995,19 euros para 5000 euros, sendo o re-
forço de 3004,81 euros, realizado em dinheiro e subscrito inteiramente
pelo único sócio.

Que, como único sócio que fica sendo da indicada sociedade, deli-
bera ainda transformar a referida sociedade em unipessoal, e alterar
totalmente o contrato de sociedade, nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a usar a firma Toque de Sonho — Comércio e
Serviços de Construção, Sociedade Unipessoal, L.da, e passa a ter a
sua sede na Rua de Afonso Lopes Vieira, 26, 2.º, direito, freguesia de
Queijas, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de grande va-
riedade de produtos de construção, prestação de serviços de construção.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 19 — 26 de Janeiro de 20062018-(196)

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes dos activo social e cor-
responde a uma quota de igual montante na titularidade do único só-
cio, Mário Paulo Roxo Martins.

ARTIGO 4.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente prescrita, nos
termos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade bem como a sua representação activa
e passiva em juízo ou fora dele compete a um ou mais gerentes, sócio
ou não sócios, designados pelo sócio único.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 — E gerente o sócio único, Mário Paulo Roxo Martins.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por
lei especial, por decisão do sócio único.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010017099

SOUSA & CASTAÑO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 995
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506102815; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 23/050913.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º (n.os 1 e 2), 2.º, 3.º (n.º 1) e 4.º (n.os 2 e 4) quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IFH — Instituto de Formação para
o Desenvolvimento Humano, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Parque de Ateliers da Quinta
do Sales, atelier A 11, na Outurela, freguesia de Carnaxide, concelho
de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria em gestão; forma-
ção profissional; organização de seminários e eventos de formação
experiencial; concepção, produção e comercialização de recursos di-
dácticos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes do activo social é de cinco mil euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma tituladas uma em nome de cada um
dos sócios José Manuel Gomes da Silva e Sousa e Ana Cláudia Romba
Rodrigues Miguel.

ARTIGO 4.º

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

4 — É gerente o sócio José Manuel Gomes da Silva e Sousa, já
designado.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010016122

BRISA — AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 583
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500048177.

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

50 — apresentação n.º 34/20050527.
Designação dos órgãos sociais, em 28 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — Vasco Maria Guimarães

José de Mello; vice-presidente — João Pedro Stilwell Rocha e Melo;
vogais — Daniel Pacheco Amaral, João Pedro Ribeiro de Azevedo
Coutinho, João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento, António José
Fernandes de Sousa, António do Pranto Nogueira Leite, Isidro Fainé
Casás, Luís Manuel de Carvalho Telles de Abreu, António Ressano
Garcia Lamas e João Vieira de Almeida.

Conselho fiscal: presidente — Jorge Alberto Weber Ramos; vo-
gais — Fernando Luís Brazão Gonçalves; e Alves da Cunha, A. Dias
& Associados, SROC; suplentes — Deloitte & Associados, SROC, S. A.;
e Carlos Assunção Dias Duarte.

Prazo: triénio 2005-2007.
49 — averbamento n.º 01, apresentação n.º 32/20050721.
Facto: recondução do secretário e da suplente para o triénio de

2005-2007
Data da deliberação: 20050328.

Está conforme.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2011107431

NUTRÍCIA — ALIMENTAÇÃO CLÍNICA
E DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 333
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502192828; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 53 e 54/20050912.

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

15 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 53/20050912.
Cessação de Funções de gerente de Paulo Jorge Pio dos Santos

Correia, por renúncia em 31 de Agosto de 2005.
19 — Apresentação n.º 54/20050912.
Designação de gerentes, em 2 de Setembro de 2005.
Claus Peter Rach, casado, Fichtestrasse, 03, D-61350 Bad-Ham-

burg, Alemanha; Severino Gonçalves de Sousa, casado, Rua de Da-
mião de Góis, 63, 4.º, esquerdo, Feijó, Almada.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000292835

COIMBRAPARQUE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 123
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504738313;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; núme-
ros e data das apresentações: 42, 43 e 44/20050912.

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

09 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 42/20050912.
Recondução dos órgãos sociais, secretário e suplente, em 29 de

Março de 2005.
Prazo: 2005-2007.
O fiscal único é representado por João Carlos Miguel Alves.
09 — averbamento n.º 02, apresentação n.º 43/20050912.
Cessação de funções de administrador, George Jacob Jautze, por

renúncia em 15 de Março de 2005.
11 — Apresentação n.º 44/20050912.
Designação de administrador, em 29 de Julho de 2005.
Prazo: 2005-2007.
Pieter Roozeboom, casado, Haia, Schenkkade, 65, Holanda.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010016149
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CRITERIUM (DI) DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 711
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506206475; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 03/
20050916.

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

02 — Averbamento n.º 03, apresentação n.º 03/20050916.
Cessação de funções dos administradores, António José Pinto dos

Santos, por óbito em 12 de Outubro de 2004, e João Carlos Beato
Esteves, por destituição em 8 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010035445

MULTI 23 — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 233
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506113752; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 37 e 38/20050912.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 37/20050912.
Facto: cessação de funções de administrador, Pieter Adrianus Hen-

drikse, por renúncia em 15 de Julho de 2005.
Apresentação n.º 38/20050912.
Facto: designação de administrador, em 29 de Julho de 2005.
Prazo: até final do mandato em curso 2004-2007.
Pieter Roozenboom, casado, Haia, Schenkkade (presidente).
Prazo: até final do mandato em curso 2004-2007:
O administrador Manuel João Appleton Temudo Barata, passou a

exercer o cargo de vogal.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010016114

HLC — SAÚDE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 198
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504467239; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 24/20050510.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente — Horácio Luís de Brito

Carvalho, casado; vogais — HLC — Engenharia e Gestão de
Projectos, S. A., representada por Helena Sofia de Miranda Romão
Coelho Palminha Albuquerque Brás, todos com residência na Rua do
Alto do Montijo, lotes 1 e 2, Carnaxide, Oeiras; e Marcos Augusto
Coelho Nascimento, residente na Avenida do Brigadeiro Luiz Antó-
nio, 2504 cjto 171 CEP 01402-000, São Paulo, Brasil; fiscal único:
efectivo – Moore Stephens & Associados, SROC, S. A., Avenida de
Frei Miguel Contreiras, 54, 10.º, Lisboa, representada por António
Gonçalves Monteiro; suplente — João José Lopes da Silva, solteiro,
maior, Rua de António Albino Machado, 25, 4.º, frente, Lisboa.

Prazo: 2004-2007.
Data da deliberação: 4 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006750623

ALPHA OMEGA CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7732
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503292290; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 35/050628.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2011132339

V.  P. — 2005, EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 976
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507465253; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 23/20050902.

Certifico que foi registado a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma V. P. — 2005, Exploração de
Máquinas Automáticas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Rodrigo Albuquerque e
Melo, 19, 3.º, direito, Santa Catarina, freguesia de Linda-a-Velha,
concelho de Oeiras.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra, venda, aluguer e exploração
com reposição de stocks de máquinas de venda automática de tabaco,
bebidas quentes e frias, pipocas, gelados, snacks e outros produtos.

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, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes, uma
a cada um dos sócios Vítor Manuel Pomares Sabarigo e Paulo Jorge
Tito Trapola.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade caberá aos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aí for deliberado.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios Vítor
Manuel Pomares Sabarigo e Paulo Jorge Tito Trapola.

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, cabendo a esta, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo
lugar o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando:
a) Haja acordo com o respectivo titular;
b) A quota for objecto de penhora, arresto, inclusão em massa

falida, ou objecto de qualquer outro modo de apreensão judicial, se
não for de imediato desonerada;

c) Em partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
quando a quota ou parte dela não seja adjudicada ao seu titular;

d) Haja recusa do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos restantes sócios ou a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência, previsto no artigo 6.º

2 — A contrapartida da amortização, salvo nos casos de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da autonomia da vontade das
partes, e apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010035038
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TRANSPORTES PIRES & SEIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 511
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507465881; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/20050901.

Certifico que foi registado a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Pires & Seixas, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Santana, 1922, freguesia e concelho de Cascais,
com o número provisório de pessoa colectiva P 507465881.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
qualquer outro local do concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou extinguir sucursais, agências delegações ou qualquer outra
forma de representação no país ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é o transporte rodoviário de mercadorias
por conta de outrem.

3.º

O capital social, integralmente realizado em espécie, é de setenta
e um mil, trezentos e noventa euros dividido em duas quotas iguais de
trinta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco euros, cada uma delas
de cada um dos sócios Manuel Maria Pires e Virgínia Maria Seixas
Pires, pela transferência para a sociedade dos seguintes bens, de am-
bos:

a) Um veículo com a matrícula 08-18-UP, categoria tractor, tipo
mercadorias da marca Mercedes Benze, modelo 1840 LS, no valor
atribuído de trinta mil, duzentos e cinquenta euros;

b) Um veículo matrícula 26-76-SH, categoria tractor, tipo merca-
dorias da marca Volvo, modelo FH 42 TB, no valor atribuído de qua-
renta e um mil cento e quarenta euros.

4.º

É livre a divisão e cessão de quotas, total ou parcial entre sócios,
mas a cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, que goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não sócios a
nomear em assembleia geral, que determinará o número de gerentes,
ficando, no entanto, desde já nomeado gerente o sócio Manuel Maria
Pires, com capacidade profissional.

6.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com a
assinatura do gerente Manuel Maria Pires.

§ único. Para actos de mero expediente, basta a assinatura de um
qualquer gerente.

7.º

A sociedade poderá participar no capital de noutras sociedades, com
objecto igual ou diferente, ou em agrupamentos complementares de
empresas.

8.º

Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que deliberado por unanimidade em assembleia geral, até
dez vezes o capital social.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer conforme for deliberado em assembleia geral.

10.º

É expressamente vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
aceite e saque de letras de favor, fianças, cheques, abonações, cauções
ou outros semelhantes.

11.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitarão de qualquer só-
cio, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do sócio falecido ou representante legal do sócio interdito
ou inabilitado, devendo aqueles nomear um de entre si, que a todos

represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

12.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos termos da lei e sempre
que:

a) A quota for penhorada, arrolada ou envolvida em qualquer pro-
cesso judicial;

b) Quando o titular da quota não tenha cumprido pontual e imedi-
atamente as obrigações impostas pelo pacto social e pela lei.

Relatório de verificação de entradas em espécie

I — Introdução
Nos termos e para efeitos do artigo 28.º do Código das Sociedades

Comerciais, Joaquim de Oliveira Brandão, revisor oficial de contas
n.º 439, da ordem dos revisores oficiais de contas, vem apresentar o
relatório respeitante a entradas em bens diferentes de dinheiro dos
senhores Manuel Maria Pires e Virgínia Maria Seixas Pires, na socie-
dade por quotas Transportes Pires & Seixas, L.da, contribuinte
P 507465881, com sede na Rua de Santarém, 1.922, 2750-000 Cas-
cais.

II — Descrição dos bens a entregar [artigo 28.º n.º 3, alínea a) do
Código das Sociedades Comerciais]

Para verificação das entradas em espécie, foram-me facultados os
elementos que passo a descrever:

1) Um veículo com a matrícula 08-18-UP, categoria tractor, tipo
mercadorias, da marca Meredes-Benz, modelo 1840 LS, ao qual foi
atribuído o valor de € 30 250;

2) Um veículo com a matrícula 26-76-SH, categoria tractor, tipo
mercadorias, da marca Volvo, modelo FH 42 TB, ao qual foi atribu-
ído o valor de € 41 140.

III — Identificação dos titulares dos bens [artigo 28.º n.º 3, alínea
b) do Código das Sociedades Comerciais]

Os bens atrás mencionados em II do presente relatório, são pro-
priedade dos senhores Manuel Maria Pires e Virgínia Maria Seixas Pires,
conforme consta nas facturas-recibo números A801 e A800, de 25
de Agosto de 2005, passadas pela sociedades Transportes de
Pedralvas, L.da, e Manuel Maria Pires Sociedade de Transportes, L.da

IV — Avaliação dos bens [artigo 28.º n.º 3, alínea c) do Código das
Sociedades Comerciais]

O valor dos bens a transferir para a sociedade é de € 71 390, igual
ao valor das facturas-recibo acima mencionadas, e o critério de ava-
liação foi o recurso a uma entidade especializada, neste caso, as socie-
dades atrás mencionadas, conforme documento em anexo.

V — Conclusão [artigo 28.º n.º 3, alínea d) do Código das Socie-
dades Comerciais]

Considerada a avaliação efectuada, declara-se que os valores en-
contrados para os bens a transferir para a sociedade pelos sócios Manuel
Maria Pires e Virgínia Maria Seixas Pires, atingem o valor nominal
das quotas que lhes são atribuídas naquela sociedade.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010012313

J. M. S. — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, A.  C.  E.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 43
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506826490; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 7, 8 e 9/20050902.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 07/20050902.
Cessação de funções de administrador de Pedro João Dias Alves,

por renúncia em 24 de Maio de 2004.
Inscrição n.º 4; apresentações n.os 08 e 09/20050902.
Designação de administrador por cooptação, em 12 de Novembro

de 2004, ratificada em 31 de Março de 2005, de Rui Manuel da Costa
Ramalhal, casado, residente na Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III,
piso 2, Carnaxide.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010488873
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AUTO TÁXI MARGINAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9119
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503783935; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/20050905.

Certifico que foi registado o seguinte:
5 — Apresentação n.º 10/20050905.
Designação de gerente, em 20 de Julho de 2005, de Augusto Aníbal

Faions da Costa.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010035178

LISBOA — 1.A SECÇÃO

BGA — SOCIEDADE LUSO-ALEMÃ PARA ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 598; identificação de pessoa colectiva n.º 506352544; data
da inscrição: 060705.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de conta do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010548116

AUDILAR — MÓVEIS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 827; identificação de pessoa colectiva n.º 501775641; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de conta do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533631

ADELINO ALVES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 306/19710618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500306060; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
76/20011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e nos diversos valores do activo conforme escritura e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros
pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim Antunes de Jesus e
Diamantino de Jesus Antunes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189921

EUROMÁQUINAS — SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 098/680906; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102279; data da inscrição: 06122001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189913

DENTALCROMO — LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 524/730509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500340811; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/
011205.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 452 410$, realizado em
dinheiro pelos sócios, na proporção das suas quotas, donde resulta o
montante de € 5000.

Redenominação e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º,
que passa a ter actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores do activo social e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de três mil seiscentos e trinta e seis
euros na titularidade do sócio Augusto dos Santos Duarte; uma de
seiscentos e oitenta e dois euros na titularidade da sócia Ilda Ferreira
Enes Duarte e outra de seiscentos e oitenta e dois euros na titularida-
de do sócio Rui Jorge Enes Duarte.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000189911

DIAMANTINO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 709/650412; identificação de pessoa colectiva
n.º 500497419; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 50/
20011212.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato, quan-
to ao artigo 2.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes
iguais.

Sócios e quotas:
1 — Fernando de Jesus Pereira: € 2500;
2 — Maria Joaquina de Jesus Pereira: € 2500.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 3000189910

DROGARIA E PERFUMARIA CENTRAL
DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 761/620516; identificação de pessoa colectiva
n.º 500545359; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 181/
20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 2.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes
iguais.
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Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1 — Fernando Dias Guimarães: € 2500;
2 — Cassilda Maria de Sousa Paiva: € 2500.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 3000189908

AMORIM & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 881; identificação de pessoa colectiva n.º 500500843; data
da inscrição: 261201.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 3000189903

AUGUSTO DIAS CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 191/621001; identificação de pessoa colectiva
n.º 500456810; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 75/
20011210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 350 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio

Ernesto das Dores.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita, é de quatrocentos mil escudos, e
corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de trezen-
tos e sessenta mil escudos, pertencente ao sócio Ernesto das Dores;
uma do valor nominal de trinta mil escudos e outra do valor nominal
de dez mil escudos, pertencentes à sócia Elisa Rosa de Oliveira das
Dores.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189902

ELECTRO CENTRAL DA MEMÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 045/620802; identificação de pessoa colectiva
n.º 500534810; inscrição n.º 09; número e data da apresentação:
17/040123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 9 de Janeiro de 2004, de Vítor Manuel

Branco Rodrigues, residente na Rua da Eira, 13, 2.º, esquerdo, Algés,
Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189900

EMÍDIO & EMÍDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 102/620824; identificação de pessoa colectiva
n.º 500345201; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 178/
20011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os

sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 5000, está integralmente realizado, em di-
nheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota de
€ 2500 pertencente a Luís António Barreira Ribeiro e outra de € 2500
pertencente a Maria Eugénia Narciso da Luz Ribeiro.

Mais certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade os
documentos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189895

A. F. SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 122/620831; identificação de pessoa colectiva
n.º 500001723; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 199/
20011226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os

sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros cada,
tituladas em nome dos sócios, cada uma de Artur Fernando Soares e
Palmira Moreira de Matos Soares.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189892

DROGARIA SAGRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 379/621207; identificação de pessoa colectiva
n.º 500909440; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 21/
20011213.

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
na proporção das suas quotas.

ARTIGO 3.º

O capital integralmente realizado em dinheiro é de cinco mil euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de quatro mil quatro-
centos e noventa e nove euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes
Carvalho Pizarro Monteiro e duas de duzentos e cinquenta euros e
cinquenta cêntimos, pertencente uma ao sócio Miguel Maria Pizarro
Monteiro Marques da Gama e a outra à sócia Sofia Pizarro Passanha
Sobral.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189890

BILHAR DE SAPADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 502/621228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500045585; inscrição n.º 09; número e data da apresentação:
107/20011211.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 19 — 26 de Janeiro de 2006 2018-(201)

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
na proporção das suas quotas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil euros e correspon-
de à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de quatro mil
e novecentos euros, titulada em nome do sócio Celestino Jorge Pe-
reira e outra do valor nominal de cem euros, titulada em nome da
sócia Maria Alzira da Silva Pereira.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189888

EDUARDO ROSFORT TEIXEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 682/630204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500459088; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
178/011220.

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 502 410$, em dinheiro

e subscrito pelos sócios, na proporção das suas quotas.
Artigo modificado: 2.º
Termos da alteração:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de quatro mil e
oitocentos euros, pertencente em comum e sem determinação de parte
ou direito a António Ferreira, Horácio Santos Ferreira e Mário San-
tos Ferreira, e uma quota de duzentos euros pertencente ao sócio Ho-
rácio Santos Ferreira.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189882

ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS TONY,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 821/630320; identificação de pessoa colectiva
n.º 500347301; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 219/
20011219.

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

 Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil euros e correspon-
de a duas quotas com os seguintes valores nominais: uma de duzentos
e cinquenta euros e outra no valor de quatro mil setecentos e cin-
quenta euros, ambas pertencentes aos sócios António da Fonseca
Marcelino, Maria Alice Domingos Marcelino Batista e José Carlos
Domingos Marcelino, em comum e sem determinação de parte ou
direito das quotas.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189881

AUTO VALÉRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 402/631113; identificação de pessoa colectiva

n.º 500038430; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 231/
20011228.

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

 Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
na proporção das suas quotas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas de valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes a Fernando Va-
lério e a António Valério.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189879

ABÍLIO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 906/620618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500848688; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
20011206.

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, em partes iguais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, tituladas em nome de Raul Simão Ferrei-
ra e Adélia da Conceição Marques Ferreira.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189878

ARMAZÉM DE MALHAS CENTRAL
DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 120/630708; identificação de pessoa colectiva
n.º 500029954; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
20011210.

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-
to ao artigo 4.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, em partes iguais.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros
do sócio João de Almeida Fazendeiro e outra de 2500 euros da sócia
Maria Pais Tavares.

§ único. Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
ela deles necessite, com ou sem juros, conforme for resolvido entre
eles.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000189876
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AUTO LIVERPUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 354/631021; identificação de pessoa colectiva
n.º 500528446; inscrição n.º 08; número e data da apresentação:
101/20011227.

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 29 081 940$, realizado em dinheiro e subscrito por am-
bos os sócios, em partes iguais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e setenta mil euros, está integralmente
realizado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e cor-
responde à soma de duas quotas de oitenta e cinco mil euros cada,
pertencendo uma a cada sócio.

Sócios: António Dias Fernandes e José Oliveira Domingues.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000189875

DROGARIA SAMORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 588/660322; identificação de pessoa colectiva
n.º 500842175; inscrição n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 49/030221.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do artigo 3.º
Reforço: 302 410$, realizado em dinheiro pelo único sócio.
Capital: 5000 euros.
Sócio e quotas: Manuel dos Santos Ferreira — 1746 euros e 3254 eu-

ros.
Natureza: provisória por dúvidas.
Rectificada e convertida.
Sócio e quotas: Manuel dos Santos Ferreira — 2500 euros e 2500 eu-

ros.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida dos Santos. 3000189874

AVELINO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 976/650713; identificação de pessoa colectiva
n.º 500320705; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
6/20011206.

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os
sócios, em partes iguais.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
José de Matos Ribeiro — 2500 euros.
Custódio de Matos Ribeiro — 2500 euros.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 3000189873

ABEL PIRES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 731/620510; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457786.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta própria os documentos referentes à prestação de contas
dos exercícios de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 3000189872

ABEL PIRES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 731/620510; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457786; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
108/20011210.

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, na proporção das suas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
Manuel Esteves Caronho — 4500 euros.
Clarinda Duarte Carvalho Esteves Caronho — 500 euros.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 3000189871

ESPELHADORA IDEAL DA AJUDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 666/620414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500099499; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
12/20011218.

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

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-
to ao artigo 2.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
com as quantias de 421 687$, 120 482$, 30 120$50 e 30 120$50,

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
Augusto Manuel Rodrigues da Silva — 1250 euros, 1250 euros e

1000 euros.
Hermínia Ribeiro Domingos da Silva — 250 euros e 750 euros.
Guilherme Filipe Domingos da Silva — 250 euros.
Sílvia Paula Domingos da Silva Velez — 250 euros.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 3000189870

AUTO-LUMIAR IDEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 848/620605; identificação de pessoa colectiva
n.º 500035628; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
20011220.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

 Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 592 410$, realizado em dinheiro e subscrito quanto a
490 997$89 pela sócia Auto Estefânia, L.da, e quanto a 101 412$11,
pelos sócios Albino Freire Gomes e Fundação Irmãos Gomes, na pro-
porção de dois terços para o primeiro e de um terço para o segundo.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
Auto Estefânia, L.da — 4145 euros.
Albino Freire Gomes e Fundação Irmãos Gomes — 855 euros, em

comum e na proporção de dois terços para o primeiro e de um terço
para o segundo.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 3000189869

ANTÓNIO BENEDITO & PINTO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 366/700704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500509840; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/
20011213.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
abaixo mencionados: 964$, 723$ e 723$.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma com o valor
nominal de dois mil euros, pertencente à sócia Maria Antonieta Al-
meida Alves da Silva Gonçalves, e duas com o valor nominal de mil
e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios An-
tónio José Alves Pinto Gonçalves e Rui Manuel Alves Pinto Gonçal-
ves.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante correspondente ao dobro do capital social,
nos termos a condições que forem definidos pela assembleia geral.

§ 2.º Depende de deliberação aos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189868

ARMAZÉM DE CONFECÇÕES CENTRAL
DO TERREIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 518/700821; identificação de pessoa colectiva
n.º 500029458; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 35/
20011219.

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

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 302 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes
iguais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, acha-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de dois mil e
quinhentos euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189867

A DOCUMENTAL HORTAMAROS — AGÊNCIA
INFORMADORA DE DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 203/710518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500303169; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
95/20011213.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios com as quantias de 332 000$30 e 70 409$70.

Teor do artigo alterado:
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de quatro
mil cento e cinquenta euros, pertencente à sócia Cecília Esteves das
Neves Sousa Correia, e outra no valor de oitocentos e cinquenta eu-
ros, pertencente à sócia Susana Isabel Esteves de Sousa Correia.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189865

EUROMÁQUINAS — SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 098/680906; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102279; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 07; inscrição
n.º 23/20011206.

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

Deslocação de sede para a Rua da Cintura do Porto, Arruamento
da Matinha, Rua 2, armazém D1, freguesia de Marvila, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189864

AUTO TÁXIS RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 846/680722; identificação de pessoa colectiva
n.º 500528314; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
1/20011205.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota
de dois mil e quinhentos euros do sócio Manuel dos Santos Corte Real
e uma quota de dois mil e quinhentos euros da sócia Celeste dos San-
tos Anjos Corte Real.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189858
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AUTO TÁXIS OS TOCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 847/680722; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457484; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
61/20011211

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota
de dois mil e quinhentos euros do sócio Manuel Mendes do Sacramen-
to e uma quota de dois mil e quinhentos euros do sócio Fernando
Mendes do Sacramento.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189857

ARTUR DOS SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 562/680605; identificação de pessoa colectiva
n.º 500730903; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
72/20011213.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
com as quantias de 481 928$ e 120 482$.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma das duas seguintes quotas: uma no valor nominal de
quatro mil euros titulada em nome do sócio José Marques Henriques
e uma do valor nominal de mil euros, titulada em nome da sócia Maria
Isabel Moreira Vidal Henriques.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189856

EDUARDO FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 551/700903; identificação de pessoa colectiva
n.º 501434585; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
2/20011214.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escrita, e
corresponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes: uma
de 2500 euros, pertencente ao sócio Eduardo Tomás Amaro Fernan-

des, e uma de 2500 euros, em comum e sem determinação de parte
ou direito, pertencendo a ambos os sócios Eduardo Tomás Amaro
Fernandes e Francelina de Nazaré.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189855

DINIZ & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 525/700826; identificação de pessoa colectiva
n.º 500085960; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20011211.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e encontra-se representado por duas quotas de dois mil e
quinhentos euros cada, sendo uma do sócio Ângelo Alves Peixoto e
outra da sócia Maria Emília Bastos Santos Peixoto.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189854

EDUARDO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 664/691112; identificação de pessoa colectiva
n.º 500090874; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 41/
20011214.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros,
correspondendo à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, pertencendo uma a Arnaldo da Costa Escarigo e outra a Maria
José Robalo Silva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189853

AUTO PROGRESSO DE AVINTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 679/691118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500906149; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 98/
20011213.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma quota de dois
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mil e quinhentos euros do sócio Francisco Raimundo Pinto e uma
quota de dois mil e quinhentos euros da sócia Laurinda Gonçalves Vaz
Pinto.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189850

ERNESTO NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 874/700204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500098948; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
27/20011218.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
com as quantias de 206 235$ e 196 175$.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma de 2562,50 euros per-
tencente ao sócio Joaquim Alonso e outra de 2437,50 euros perten-
cente a sócia Maria Matilde.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Palma. 3000189849

ACTIVIDADES HOTELEIRAS MALHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 077/680305; identificação de pessoa colectiva
n.º 500988374; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
94/011220.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to.

Montante do reforço e como foi subscrito: 12,02 euros, em dinheiro,
subscrito pelos sócios em parte iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde a soma das quotas dos sócios do
seguinte modo: Alberto Gonçalves de Oliveira, uma quota de valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, e Olinda dos Santos Martins
de Oliveira, uma quota de valor nominal de dois mil e quinhentos
euros.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189846

AUTO TÁXIS SERAFINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 100/680308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500512914; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 74/
20011213.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios em partes iguais.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, titu-
lada uma em nome da cada sócio.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
3000189845

DROGARIA NOVA VITÓRIA DA PICHELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 648/19711002; identificação de pessoa colectiva
n.º 500342792; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
175/20011228.

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

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 2410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é formado
por uma quota de valor nominal de 2500 euros do sócio Alberto
Germano do Ó Pereira e outra de igual valor pertencente ao sócio
Nélson de Matos Vieira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189844

ALEXANDRE, LUÍS & DIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 879/711216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500014833; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
61/20011213.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, com
as quantias de 1687$ e 723$.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 3500 euros pertencente ao sócio António Alexandre Fran-
co e uma de valor nominal de 1500 euros pertencente ao sócio Pedro
Alexandre Morais Franco.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000189843

AMÉRIANA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 483/720602; identificação de pessoa colectiva
n.º 500019797; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
31/031031.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 3004,80 euros, em di-

nheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes, cada uma, na propor-
ção de um quarto para a sócia Maria Dolores Vasques Fernandes, de
um quarto para o sócio Adolfo João Vasques Fernandes, e de um quar-
to em comum e sem determinação de parte ou direito para os sócios
António José Lipari Garcia e António José Nogueira Lipari Garcia; e
na proporção de um oitavo para cada um dos sócios Sofia Alexandra
Valadão Sarsfield Vasques Fernandes Trigo e Manuel Luís Valadão
Sarsfiel Vasques Fernandes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010553969

BIOMUNDO DIETÉTICA E ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 258; identificação de pessoa colectiva n.º 500703850; data
da inscrição: 300605.

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533798

ANGEP — ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2855; identificação de pessoa colectiva n.º 501325328; data da
inscrição: 290605.

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010770765

DIETIMPORT, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1706; identificação de pessoa colectiva n.º 502365110; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525167

ANTÓNIO RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 082; identificação de pessoa colectiva n.º 500026114; data
da inscrição: 290605.

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582454

E & Y CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1558; identificação de pessoa colectiva n.º 502323493; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008456510

BATENTE — ARQUITECTURA, ENGENHARIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 790; identificação de pessoa colectiva n.º 502191686; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010524616

ADECCO RECURSOS HUMANOS — EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1266; identificação de pessoa colectiva n.º 502310685; data da
inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010524837

ANGLOCHA — ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1610; identificação de pessoa colectiva n.º 502418168; data da
inscrição: 290605.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2004275812

BOUTIQUE E ESTÉTICA MARIA LIZETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5329; identificação de pessoa colectiva n.º 503438774; data da
inscrição: 300605.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010333306
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BOLSA DE CONTAS — CONTABILIDADE, AUDITORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9812; identificação de pessoa colectiva n.º 505160676; data da
inscrição: 300605.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009748433

BAGA — REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7634; identificação de pessoa colectiva n.º 504193295; data da
inscrição: 300605.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007797313

ANTÓNIO AUGUSTO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 632; identificação de pessoa colectiva n.º 500532990; data
da inscrição: 290605.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010770757

ANTÓNIO DE SOUSA RODRIGUES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 205; identificação de pessoa colectiva n.º 505548267; data
da inscrição: 300605.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010609506

ADRIMEGA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 334; identificação de pessoa colectiva n.º 506042910; data
da inscrição: 280605.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2005533700

AUTO PARQUE DE VILAMOURA
ESTACIONAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 217; identificação de pessoa colectiva n.º 501480498; data
da inscrição: 290605.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011132835

LISBOA — 2.A SECÇÃO

LISBOA ORIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 786/460628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500166412; número e data da inscrição: 38/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009907388

FALEIRO & SOBRAL — COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 873/050126; identificação de pessoa colectiva
n.º 507098501; número e data da inscrição: 02/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860350

GLOBO MÁTICA — CENTRO DE FORMAÇÃO
E EXPLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 068/040305; identificação de pessoa colectiva
n.º 506880907; número e data da inscrição: 03/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860341

JORGE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 469/610803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500559449; número e data da inscrição: 26/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009919629

JOÃO ALVES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 757/610412; identificação de pessoa colectiva
n.º 500473919; número e data da inscrição: 16/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008455777
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NÓRDICOS — SOCIEDADE IMPORTADORA
DE ACESSÓRIOS PARA AUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 927/600113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500203024; número e data da inscrição: 12/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009897684

LEMUM — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 220/890210; identificação de pessoa colectiva n.º 502105046;
número e data da inscrição: 14/050711.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011169860

LINO PIRES — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 578/020807; identificação de pessoa colectiva
n.º 506186571; número e data da inscrição: 04/050707.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009104846

NET MOVING ZONE, COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 412/000801; identificação de pessoa colectiva
n.º 504865056; número e data da inscrição: 15/050707.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010610180

NUNES & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 349/800507; identificação de pessoa colectiva n.º 500492565;
número e data da inscrição: 22/050711.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009919955

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DE ALDA
CUNHA E OTELO GOMES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 335/800429; identificação de pessoa colectiva n.º 500765332;
número e data da inscrição: 19/050711.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008708233

INVESTIMAN — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 069/040305; identificação de pessoa colectiva
n.º 503552364; número e data da inscrição: 21/050707.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009104862

GAUGUINGOLD — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 642/030909; identificação de pessoa colectiva
n.º 506688828; número e data da inscrição: 03/050707.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008323501

INIMIGA DA FOLIGEM, LIMPEZA DE CHAMINÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 320/030505; identificação de pessoa colectiva
n.º 506443728; número e data da inscrição: 03/050707.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010609379

FARUNIFA — COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 730/820302; identificação de pessoa colectiva
n.º 501266844; número e data da inscrição: 11/050630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010551850

GOSTOSÍSSIMO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 947/891004; identificação de pessoa colectiva n.º 502228393;
número e data da inscrição: 17/050630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009243161
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H. P.  M.  XAVIER — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 037/010219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502947195; número e data da inscrição: 07/050630.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009243242

GIFTGALLERY EMPORIUM — IMPORT EXPORT,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 302/030423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506556972; número e data da inscrição: 03/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007860325

LHP — CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 410/030605; identificação de pessoa colectiva
n.º 506515206; número e data da apresentação: 03/050630.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010583604

FACTIS — ENGENHARIA E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 717/011017; identificação de pessoa colectiva
n.º 503572292; número e data da apresentação: 06/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2003267395

FINURAS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8250/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504121928;
número e data da apresentação: 17/050707.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009191935

LEONEL AUGUSTO, ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9162/990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504722824;
número e data da apresentação: 09/050707.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011132207

FAUSTINO FERREIRA — SERVIÇOS CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8360/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504166670;
número e data da apresentação: 08/050707.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009885171

LETRÁRIO — SERVIÇOS DE CONSULTORIA E REVISÃO
DE TEXTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9020/990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504471007;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 04/20050811.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço do capital e alteração do contrato quanto ao n.º 2 do ar-

tigo 1.º, artigo 2.º, artigo 3.º e n.os 2 e 3 do artigo 5.º
Reforço: 2000 euros, em dinheiro, subscrito pela entrada do novo

sócio Pedro Jorge Martins Neto.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de teleco-
municações com o objectivo de transmitir conhecimentos sobre a
língua portuguesa, outras línguas e outros assuntos de interesse actual;
a actividade de correcção linguística e tradução de textos; a produção
de textos escritos em geral; edição e publicação de livros e outros,
seja em papel, seja em formato electrónico (e-books, CD-ROM, DVD),
respectiva distribuição, comercialização, seja pelo circuito normal
(livrarias), seja através da Internet (loja virtual); produção comer-
cialização de gravações de leituras de livros (livros falados); a presta-
ção de serviços na área de consultoria de gestão, marketing, contabi-
lidade e administração de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de oito
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor no-
minal de dois mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Ângela Maria dos Santos Correia, João Miguel dos Reis Fernandes,
Cláudia Marisa dos Santos Correia e Pedro Jorge Martins Neto.

§ 1.º Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral, a
sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

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

ARTIGO 5.º

2 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida por Ângela Maria dos
Santos Correia e Cláudia Marisa dos Santos Correia, desde já nomea-
das gerentes.

3 — Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes. No entanto, para efeitos de movimentação de contas ban-
cárias a assembleia geral poderá nomear procuradores para assinarem
em vez dos gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010562305



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 19 — 26 de Janeiro de 20062018-(210)

LUSOMUNDO CINEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5992/951218; identificação de pessoa colectiva n.º 503584320;
número e data da apresentação: 29/050706.

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

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007291100

NEODIN — SOCIEDADE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 586/010831; identificação de pessoa colectiva
n.º 505684306; número e data da apresentação: 05/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2005832820

HERÓIS CAFÉ LOUNGE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 261/010510; identificação de pessoa colectiva
n.º 505440253; número e data da apresentação: 05/050706.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006504185

INARDI — RESTAURO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1124/891215; identificação de pessoa colectiva n.º 502258489;
número e data da apresentação: 10/050707.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009191960

FAZEMOS PARA SERVIR — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 763/011031; identificação de pessoa colectiva
n.º 505607042; número e data da apresentação: 05/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009907302

GIL CARVALHO — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 552/010816; identificação de pessoa colectiva
n.º 505535645; número e data da apresentação: 05/050706.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006504762

FARMÁCIA HIGIENE DOS OLIVAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9021/990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504738976;
número e data da apresentação: 08/050707.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008441741

LABORALTEC — ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2838/920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502696672;
número e data da apresentação: 12/050707.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007464071

LISBOA — 4.A SECÇÃO

MOMA — MODA, MUSICA E ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 511/050902; identificação de pessoa colectiva
n.º 507459229; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
03/050902.

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

1.º Tiago Décio Restani Ferreira, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa. residente habi-
tualmente na Rua da Artilharia 1, 12, 2.º, direito. Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 164399542, portador do passaporte n.º F 102545 emitido
pelo Governo Civil de Lisboa em 20 de Agosto de 1998, válido até
20 de Agosto de 2008.

2.º Rute Marisa Alves Severino, solteira, maior, natural da fregue-
sia de Belas, concelho de Sintra, residente habitualmente com o pri-
meiro outorgante, contribuinte fiscal n.º 235846953, portadora do
bilhete de identidade n.º 12796284, emitido pelo Serviços de Identi-
ficação Civil de Lisboa, em 23 de Setembro de 2003.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MOMA — Moda, Música e
Arte, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Artilharia 1, 12, 2.º,
direito, freguesia de São Mamede, cidade e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na representação e agenciamento
de modelos e artistas, organização de eventos com fins culturais,
musicais, artísticos, de moda e fotografia, produção de moda, activi-
dade publicitária e de marketing.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, titulada pelo sócio Tiago
Décio Restani Ferreira e a restante no de quinhentos euros titulada
pela sócia Rute Marisa Alves Severino.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, 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.

Disposição transitória

O sócio Tiago Décio Restani Ferreira fica, desde já, nomeado ge-
rente.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805380

CARLOS MARQUES DA COSTA II — PROJECTISTAS
E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 509/050902; identificação de pessoa colectiva
n.º 507375238; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050902.

Certifico que por Carlos Manuel Lopes Marques da Costa, número
de identificação fiscal 145151751, natural da freguesia de Santos-o-
-Velho, concelho de Lisboa, e mulher Teresa Maria Sampaio Rebelo
da Silva Marques da Costa, número de identificação fiscal 167072595,
natural de Angola, casados sob o regime da separação de bens, resi-
dentes na Rua de Rodrigo da Fonseca, 18, rés-do-chão, direito, em
Lisboa, titulares dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 2174702, de 23 de Julho de 2004, e 5508413, de 26 de Julho de
2004, ambos emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carlos Marques da Costa II — Pro-
jectistas e Consultores, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa de Miguel Lupi, 1,
rés-do-chão, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em elaboração de projectos edifi-
cações, urbanismo e infra-estruturas, artes gráficas e decorações. Con-
sultoria técnica e de âmbito económico, desenho e topografia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencen-
te ao sócio Carlos Manuel Lopes Marques da Costa e outra no valor
nominal de duzentos e cinquenta euros pertencente a sócia Teresa
Maria Sampaio Rebelo da Silva Marques da Costa.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio Carlos Manuel Lopes
Marques da Costa.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805402

PILAR DE CIMENTO — UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
  E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 510/050902; identificação de pessoa colectiva
n.º 507460278; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
050902.

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

José Luís Tarouca Gil, número de identificação fiscal 148989411,
natural da freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, e mulher,
Maria Irene Anacleto Azinheira Tarouca Gil, número de identifica-
ção fiscal 148989349, natural da freguesia e concelho de Alter do
Chão, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na
Rua de Ponta Delgada, 36, 3.º, em Lisboa, titulares dos bilhetes de
identidade respectivamente n.os 1312088 de 19 de Outubro de 1999 e
6363070 de 21 de Setembro de 1995 emitidos em Lisboa nos Servi-
ços de Identificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pilar de Cimento — Utilidades,
Equipamentos e Investimentos Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada do Desvio, 36, 1.º di-
reito, freguesia de Ameixoeira, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria, comércio, importa-
ção, representações e consignações de utilidades, decoração, vestuá-
rio, móveis, máquinas, viaturas, equipamentos, urbanizações, constru-
ção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, concepção,
edificação e exploração de empreendimentos turísticos e imobiliári-
os, a compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a revenda dos
adquiridos para esse fim e investimentos imobiliários.

ARTIGO 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 e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em Assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.
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2 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Luís Tarouca Gil,
sem remuneração.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

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

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

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

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805399

CRUZALTA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 516/050905; identificação de pessoa colectiva
n.º 507217624; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050905.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Rui Miguel Paulino San-
tos da Cruz, natural da freguesia e concelho de Almada, solteiro, maior,
residente habitualmente no Laranjeiro, na Rua do Dr. António Elvas,
24, 4.º direito, Almada, contribuinte fiscal n.º 192612719, portador
do bilhete de identidade n.º 10209175 de 26 de Outubro de 2000
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CRUZALTA — Actividades Ho-
teleiras, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Janelas Verdes, 8, fre-
guesia de Santos-o-Velho, cidade e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em bar e outra; actividades hote-
leiras.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar do capital social de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

O sócio único e o não sócio Armando de Almeida Lourinho soltei-
ro, maior, residente habitualmente na Estrada de Chelas, 87, 1.º, em
Lisboa, ficam desde já nomeados gerentes.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805437

PSIEQUI — CENTRO DE ATENDIMENTO E FORMAÇÃO
EM PSICOPEDAGOGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 507/050901; identificação de pessoa colectiva
n.º 507447913; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050901.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por Ana Montez Cadima sol-
teira, maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa, residente habitualmente na Rua do Professor Mário
Chicó, 9, 6.º, letra E, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 123363942, por-
tadora do bilhete de identidade n.º 5334470 emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa em 28 de Maio de 2002 e da carteira
profissional de psicóloga n.º 17/26529/2808 emitida pela Delegação
de Lisboa do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condi-
ções de Trabalho em 12 de Maio de 2005.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PSIEQUI — Centro de Atendi-
mento e Formação em Psicopedagogia, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Berna, 35, 5.º, es-
querdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, cidade e concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar ou encenar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, forma-
ção e investigação nas áreas da psicopedagogia, psicologia, educação
especial e terapias alternativas; elaboração, produção, comércio e
publicação de materiais e produtos ligados a estas áreas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pela sócia única.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pela sócia única.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — A sócia única fica, desde já, nomeada gerente.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010804350
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PIPSQUEAK — AGÊNCIA DE MODELOS,
COMUNICAÇÃO E IMAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 746; identificação de pessoa colectiva n.º 506716945; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 01/050831.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 2, e 2.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — Sem alteração.
2 — A sociedade tem a sua sede no Sítio do Barcal, 2, freguesia de

Benfica, cidade e concelho de Lisboa.
3 — Sem alteração.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto agenciamento de artistas e técnicos
da área artística; produção e realização de audiovisuais; promoção,
organização e realização de eventos; produção e realização de castin-
gs; produção e realização de workshops; produção de teatro; forma-
ção nas referidas áreas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva. Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010804333

PORTALIMPEX — CERTEJO, AGRICULTURA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 842; identificação de pessoa colectiva n.º 500220883; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
22/050905.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º l; apresentação n.º 22/050905.
Recondução do conselho de administração, por deliberação de 28

de Março de 2005, para o triénio de 2005-2007.
Menção: O administrador, Carlos de Magalhães Ilharco Correia de

Paiva reside actualmente na Rua de Filipe Folque, 5, 1.º esquerdo,
Lisboa.

Luís Filipe Belo Marques, casado, Rua de Cidade Porto Amélia, 4,
Lisboa.

Presidente — Filipe Nuno Belo Marques.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010350146

SINTRA

PNEUVITA — COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01207;
identificação de pessoa colectiva n.º 500219893; data do depósito:
050718.

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

23 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011383927

CONSTRUÇÕES DOMINGOS E GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05562;
identificação de pessoa colectiva n.º 502232226; data do depósito:
050718.

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

23 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2011156017

SABEREX — COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 468;
identificação de pessoa colectiva n.º 502211296; data do depósito:
050718.

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

23 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009821106

IBEREX — SOCIEDADE COMERCIAL
IBERO-MUNDIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 010 747;
identificação de pessoa colectiva n.º 500135886; data do depósito:
050718.

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

23 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006469436

PORTALEGRE

ELVAS

RUFATUR — SOCIEDADE TURÍSTICA DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 00679/
920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502728000; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 08; números e data
das apresentações: of. 02 e 03/20050919.

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:

1 — Cessação de funções de gerente João José Simão Ramalho, por
renúncia de 8 de Setembro de 2005.

2 — Alteração Parcial do Contrato, quanto aos artigos 1.º; 3.º e
4.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma RUFATUR — Sociedade Turísti-
ca de Caça, L.da

2 — Tem a sua sede à Herdade do Garro, Casas Novas, freguesia de
São Brás e São Lourenço, concelho de Elvas.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das quotas seguintes: duas no valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada pertencente ao sócio
Eduardo Manuel Gomes Duarte; duas no valor nominal de mil duzen-
tos e cinquenta euros cada pertencente ao sócio Armando Manuel
Pinho Duarte.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, designada em assembleia geral, pode
competir quer a sócios, quer a não sócios.

2 — A gerência é ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

4 — Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2010000714
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PONTE DE SOR

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO VALE DE AÇOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 765;
identificação de pessoa colectiva n.º 504515268; data de entrada:
23092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2009624211

PORTALEGRE

SILVINA TAVARES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 432;
identificação de pessoa colectiva n.º 502172266; data do depósito:
17062005.

Certifico que feito o depósito, na pasta respectiva, dos documen-
tos de prestação de contas, referente ao ano de 2004.

21 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008809897

PORTO

GONDOMAR

M. & F. FERREIRA — CONTABILIDADE E CONSULTORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 57 082/050926; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507478274; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/050926.

Certifico que entre Filipe José Martins Ferreira e Mafalda Zulmira
Martins Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma M. & F. Ferreira — Contabilidade
e Consultoria Empresarial, L.da

2 — Tem a sua sede no Largo de Santo António, 87, sala 4, fre-
guesia de S. Cosme, concelho de Gondomar.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na execu-
ção de contabilidades, assessoria fiscal, organização técnica e admi-
nistrativa; peritagens, consultoria contabilística, fiscal, empresarial e
de gestão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em Assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009722566

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 505763338; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/
050927.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Setembro de 2005.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009722558

PAULO & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 57 083/050927; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507465423; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/050927.

Certifico que entre Paulo Sérgio Sequeira Salgado e Sandra Cristina
da Luz da Silva foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Paulo & Sandra, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua das Cavadas, 117, rés-do-chão, fregue-
sia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de tintas,
vernizes e produtos similares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

3 — Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar e tomar de arrendamento ou aluguer quaisquer bens

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade,

podendo celebrar contratos de leasing.
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4 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Esta conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009722540

SANDRA MOURA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 57 080/050923; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507180058; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/050923.

Certifico que Sandra Isabel Cardoso do Carmo Moura constituiu a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sandra Moura, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua do Alto do Paço, 68, freguesia de Fânzeres, concelho de
Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de estabelecimentos de res-
tauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009722450

LOUSADA

NELKY — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Alto da Rainha, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 02013/
050921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050921.

Certifico que entre Joaquim Nunes Ferreira, casado com Maria da
Glória Baptista Sousa em comunhão de adquiridos e José Manuel de
Bessa Ferreira, casado com Maria Manuela Barbosa Pinto no mesmo
regime, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Nelky — Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede no lugar do Alto da Rainha, fregue-
sia de Figueiras, concelho de Lousada.

ARTIGO 2.º

O objecto social é churrasqueira e pão quente.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor de dois mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio Joaquim Nunes Ferreira, e outra
no valor de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José
Manuel de Bessa Ferreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração a deliberar em
Assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que desde já são
nomeados gerentes, sendo necessário a assinatura de ambos para obri-
gar a sociedade em todos os actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to do sócio não cedente, dado por escrito, que fica ainda com o direi-
to de preferência na sua aquisição.

ARTIGO 6.º

As Assembleias gerais serão convocadas por carta registada com a
antecedência mínima estipulada por Lei e poderão ter lugar fora da
sede social.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228266
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LOUSATINTA — COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Sede: Lugar do Cruzeiro, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00734/
950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503485829; averba-
mento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 01, 02 e 03/050921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Dora Manuela
Correia da Rocha e Emília de Fátima Correia da Rocha, cessaram as
funções de gerentes em 30 de Agosto de 2005, por renúncia e foi
alterado o contrato, passando o artigo 3.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e encontra-se dividido em quatro quotas, uma com o valor
nominal de três mil euros pertencente ao sócio José Laertes Pinto da
Rocha, outra com o valor nominal de mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia Carminda Eduarda Pereira Correia, outra com o valor
nominal de duzentos e cinquenta euros pertencente à sócia Elsa Ma-
risa Correia da Rocha e outra com o valor nominal de duzentos e
cinquenta euros pertencente ao sócio Fernando Laertes Correia da
Rocha.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada, na pasta respectiva, bem como o instrumento
da cessação de funções de gerentes.

Está conforme original

27 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228258

CATINELCO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mata, Barrosas (Santo Estêvão), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 02014/
050922; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050922.

Certifico que Catarina Maria Martins, casada com Marco Abílio
Ferreira Machado em comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CATINELCO, Unipesso-
al, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Mata, freguesia de Barrosas
(Santo Estêvão), concelho de Lousada.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de corte e facea-
mento de partes ou componentes para calçado nomeadamente con-
tra-fortes e biqueiras. Comércio e distribuição de produtos químicos
designadamente colas para calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem aos
gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando desde já
nomeada gerente a própria sócia.

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 a própria sócia 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.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228274

REIS & PEREIRA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Lugar de Vilar, Edifício Vilar, entrada 2, rés-do-chão,
esquerdo, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01927/
041001; identificação de pessoa colectiva n.º 507105966; data da
apresentação: 270905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008213641

PAÇOS DE FERREIRA

STAND TAIPACAR — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 02099/030609; identificação de pessoa colectiva n.º 506613097;
data da apresentação: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2008227588

DIAS & DIAS — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00484/880118; identificação de pessoa colectiva n.º 501920340;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 18, 19 e 20/050913.

Certifico que, por escritura de 25 de Agosto de 2005, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, a fl. 59 do livro 308-A, cessaram funções de gerentes Casimiro
Coelho Bessa e António Manuel de Araújo Oliveira, por renúncia,
em 25 de Agosto de 2005, foi aumentado o capital e alterado o pac-
to social, tendo em consequência sido alterados os artigos 4.º, 6.º e
7.º, do contrato social que ficaram com a seguinte redacção:

4.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.

6.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de cem mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de cinquenta mil euros cada, ambas pertencentes à sócia Unibu-
siness — SGPS, S. A.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do 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 termos a acordar
em assembleia geral.

7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vieram a
ser designados em assembleia geral.
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2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto actualizado na sua redacção actualizada.

27 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2009725883

BAR-BAR-IDADE II — CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01532/000905; identificação de pessoa colectiva n.º 505032430;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 03/050914.

Certifico que, por acta n.º 5 de 26 de Abril de 2004 foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Designação do conselho de administração e fiscal único para o
quadriénio 2004-2007.

Data da deliberação: 26 de Abril de 2005.
Conselho de administração: presidente — Carlos António Rocha

Moreira da Silva; vogais — José Manuel Marquitos Abreu Ferreira e
Fernanda Maria Carneiro de Almeida Arrepia, casados.

Fiscal único efectivo — Óscar Quinta, Canedo Mota & Pires Fer-
nandes, S.R.O.C., representada por Dr. Óscar José Alçada Quinta.

Fiscal único suplente — José Carlos Canedo Gonçalves da Mota,
R.O.C.

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2009725832

VALENTE & VALENTE — SALAS DE ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01109/970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503843628;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/050913.

Certifico que, por acta n.º16 de 1 de Setembro de 2005, foi altera-
da a sede da sociedade em epígrafe, para Rua de D. João IV, 6/8, fre-
guesia e concelho de Paços de Ferreira.

Foi depositado o texto actualizado na sua redacção actualizada.

27 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2008693465

EMPRESA DE CONFECÇÕES — MARTINS & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01650/010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505491168;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/050916.

Certifico que, por acta n.º 06 de 12 de Setembro de 2005, foi alte-
rada a sede da sociedade em epígrafe, para o lugar de Fonteirigo, fre-
guesia de Codessos, concelho de Paços de Ferreira.

Foi depositado o texto actualizado na sua redacção actualizada.

27 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2007791480

PAREDES

FRANCISCO DE SOUSA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01808/
980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504086839; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2010664230

ANTÓNIO SANTOS BENTO DA CRUZ
& C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00528/
820305; identificação de pessoa colectiva n.º 501250620; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771357

ANTÓNIO JOAQUIM LEAL DA SILVA MACHADO
& C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00460/
800320; identificação de pessoa colectiva n.º 500939233; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771365

COLUMBOFAUNA ARTIGOS PARA COLUMBOFILIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01368/
941014; identificação de pessoa colectiva n.º 503278270; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2008716155

MARISA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02289/
001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505152088; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007785692

FAUSTINO & PORFÍRIO, SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02045/
990701; identificação de pessoa colectiva n.º 504466186; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007802899



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 19 — 26 de Janeiro de 20062018-(218)

GOCIAL — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00542/
820514; identificação de pessoa colectiva n.º 501276823; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2009870018

RUREG — ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO RURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02260/
000825; identificação de pessoa colectiva n.º 505043920; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007772868

JERÓNIMO FERREIRA MOREIRA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00372;
identificação de pessoa colectiva n.º 500736642; data da apresen-
tação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771446

EXTINALARMES — MATERIAL CONTRA INCÊNDIO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02556/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505710358; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771527

JORGE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00997/
910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502494514; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771314

LAFEC — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00638/
850301; identificação de pessoa colectiva n.º 501348743; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771284

JOSÉ MARIA DE BARROS LEAL & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00374/
780321; identificação de pessoa colectiva n.º 500736456; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771535

ANTÓNIO JOAQUIM DE ALMEIDA SEABRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00462/
800320; identificação de pessoa colectiva n.º 500935068; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771179

LUÍS MANUEL FREIRE DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02573/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505676745; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771306

ANTÓNIO JOSÉ GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00346/
770823; identificação de pessoa colectiva n.º 500679657; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771322

MANUEL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00302/
19770210; identificação de pessoa colectiva n.º 500611696; data
da apresentação: 20050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771187

GERMANO DA SILVA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00447/
790625; identificação de pessoa colectiva n.º 500884064; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771411

MÓVEIS LUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00873/
890808; identificação de pessoa colectiva n.º 502203447; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771551

ISABEL & JOÃO CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01104/
920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502708476; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771373

ANTÓNIO NUNES MOREIRA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00224/
750325; identificação de pessoa colectiva n.º 500314063; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771438

ANTÓNIO RODRIGUES & SANTOS — COMÉRCIO
DE CONTRAPLACADOS, AGLOMERADOS, COLAS

E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01023/
910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502549718; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2009853067

MÓVEIS PALITO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02805/
020503; identificação de pessoa colectiva n.º 506107574; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007771250

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO SILSOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01394/
950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503326860; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

25 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007791072

EXTERNATO CASA MÃE — ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00807/
880601; identificação de pessoa colectiva n.º 501989633; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

25 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2007785501

PENAFIEL

ANTÓNIO F. DOS SANTOS & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00123/
690822; identificação de pessoa colectiva n.º 500522502.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004019018

GRANITOS DA TORRE DO PINHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01515/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504455753.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2008227545

PORTO — 3.A SECÇÃO

GEMINI — PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1401/890705; identificação de pessoa colectiva n.º 502184116;
número e data da apresentação: 32/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072614

RAPOSOPLAS, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS DE PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7163/960611; identificação de pessoa colectiva n.º 503679895;
número e data da apresentação: 23/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072592

EUROSIDER — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12966/20000428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504942190; número e data da apresentação: 24/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072606

CASEIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º  3492/930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503024112;
número e data da apresentação: 33/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072622

ANGEL & GARCIA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16156/20031205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505514893; número e data da apresentação: 35/20050905

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072630

PERNAS & PEIXE — COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16420/20040318; identificação de pessoa colectiva
n.º 506893790; número e data da apresentação: 36/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072649

EMBETI — COMÉRCIO DE ETIQUETAS
E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5537/950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503376094;
número e data da apresentação: 41/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072665

ISABEL CAIANO — CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15627/20030204; identificação de pessoa colectiva
n.º 506463672; número e data da apresentação: 42/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072657

FACTOMODIS INTERNACIONAL — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8818/970929; identificação de pessoa colectiva n.º 503973939;
número e data da apresentação: 43/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072673

A. S. G. TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10654/981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504296191;
número e data da apresentação: 44/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072681

JOAQUIM BALTAZAR FERREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5993/950703; identificação de pessoa colectiva n.º 503468010;
número e data da apresentação: 45/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072690

HIGICÁS — PRODUTOS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17118/20050621; identificação de pessoa colectiva
n.º 503372528; número e data da apresentação: 01/2005091.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de exercício de 2004.

14 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008071081

S. FERREIRA DO COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19886/720929; identificação de pessoa colectiva n.º 500237131;
números e data das apresentações: 03 e 04/20050913.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de exercício de 2004.

14 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008071057

4 ESSE — SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5362/950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503370231;
número e data da apresentação: 5/20050913.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072754

 SEA OPTICS — DISTRIBUIÇÕES ÓPTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13751/20001027; identificação de pessoa colectiva
n.º 504922653; números e data das apresentações: 8 e 9/20050914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos aos anos de exercício de 2003 e 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072746

IODEL IBÉRICA — DISTRIBUIÇÕES ÓPTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 915274/20020708; identificação de pessoa colectiva
n.º 503547638; números e data das apresentações: 6 e 7/20050914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos aos anos de exercício de 2003 e 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072738

LUSÍADAS — DISTRIBUIÇÃO DE ÓPTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9020/971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504042971;
número e data da apresentação: 5/20050914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072720

RIOS & RIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16970/940530; identificação de pessoa colectiva n.º 500232946;
números e data das apresentações: 3 e 4/20050914

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos aos anos de exercício de 2003 e 2004.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072711

J. M. SANTOS — IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17124/20050622; identificação de pessoa colectiva
n.º 503710474; número e data da apresentação: 02/20050913.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de exercício de 2004.

14 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008071065

EDGAR GENCSI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1143/910821; identificação de pessoa colectiva n.º 502606886;
número e data da apresentação: 01/20050914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa aos anos de exercício de 2004.

15 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008071090

CIMERTEX & COMPANHIA — COMÉRCIO
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3869/960102; identificação de pessoa colectiva n.º 503560154;
número e data da apresentação: 01/20050915.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072142

CIMERTEX INDÚSTRIA — COMPONENTES
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48548/901207; identificação de pessoa colectiva n.º 502458712;
número e data da apresentação: 02/20050915.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072134

 INVESLOC — LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6055/950718; identificação de pessoa colectiva n.º 503467200;
números e data das apresentações: 5 a 8/20050919.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos aos anos de exercício de 2000 a 2003.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072835

NOVOSCANAIS — CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15686/20030228; identificação de pessoa colectiva
n.º 506479960; número e data da apresentação: 1/20050916.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008072770
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TRANSPORTES CASTANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10572/981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504295845;
número e data da apresentação: 22/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072584

MANUEL PEREIRA & GUEDES, VESTUÁRIO E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1453/911114; identificação de pessoa colectiva n.º 502644257;
número e data da apresentação: 21/20050905

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072576

JO E VER — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16591/20040705; identificação de pessoa colectiva
n.º 506924181; número e data da apresentação: 20/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072568

CREATIVCASA — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14090/20010403; identificação de pessoa colectiva
n.º 505375281; número e data da apresentação: 16/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072550

MEIA ARROBA — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10330/980904; identificação de pessoa colectiva n.º 504253778;
número e data da apresentação: 12/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072541

SETENTRIONAL PESCADOS — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12251/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504593706;
número e data da apresentação: 10/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072533

MANUEL TAVEIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8251/970415; identificação de pessoa colectiva n.º 503872938;
número e data da apresentação: 9/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072525

MANUEL FERNANDES & MANUEL GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10615/981110; número e data da apresentação: 8/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072517

VAGAS — BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15820/20030521; identificação de pessoa colectiva
n.º 506581713; número e data da apresentação: 7/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072037

MANUEL PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14041/560302; identificação de pessoa colectiva n.º 500180237;
número e data da apresentação: 3/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072029

R. C. R. — CONTABILIDADE E APOIO
ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2601/921022; identificação de pessoa colectiva n.º 502861053;
número e data da apresentação: 2/20050905.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2004.

12 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008072010

SANTO TIRSO

ANTÓNIO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1594/861007; identificação de pessoa colectiva n.º 501728341;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; núme-
ros e data das apresentações: 04 a 06/050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções dos gerentes Bruno Gomes Pereira e
Maria Susana Borges Pereira, em 3 de Maio de 2005, por renúncia,
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tendo sido também alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º e corpo
do artigo 5.º, que ficaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cem mil
euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de cinquen-
ta mil euros, ambas pertencentes à sócia Sofia Carina Borges Pereira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe à actual sócia
que desde já fica nomeada gerente; bastando a assinatura de um geren-
te para obrigar a sociedade em todos o seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006220934

JONAS GONÇALVES — INDÚSTRIA HOTELEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6028/20040203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506849120; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/
050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006168630

MARCOVIT — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5133/20010918; identificação de pessoa colectiva
n.º 505711176; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01 e 02/20050712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Vanda Catarina Machado Coelho, por
renúncia em 30 de Abril de 2005.

Mais se certifica que se procedeu na mesma data à designação para
gerente de José Alberto da Silva Coelho.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006210882

GRANSABOR — COMÉRCIO DE CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5935/20030722; identificação de pessoa colectiva
n.º 506615820; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 03/20050712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente José Alberto Pires Teixeira, por re-
núncia em 17 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006208470

TABERNA DAS CALDINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6174/20050105; identificação de pessoa colectiva

n.º 507106954; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 02/20050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Elsa de Fátima Morais da Costa No-
gueira, por renúncia em 4 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006208667

FÁBRICA DO ARCO — RECURSOS ENERGÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3313/19950926; identificação de pessoa colectiva
n.º 503498017; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 02 e 03/20050713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do administrador António João de Sousa Marques
Gellweiler, por renúncia em 30 de Março de 2005.

Mais se certifica que se procedeu à designação para administrador
de Miguel Peter Gomes Tönnies, em 30 de Março de 2005.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2002568707

PEREIRA DA SILVA & PIRES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6287/20050704; identificação de pessoa colectiva
n.º 505640821; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 05 e 06/050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para o lugar de Rondães, s/n, freguesia de Lamelas,
concelho de Santo Tirso. Procedeu-se ainda à cessação de funções da
gerente Sandra Cristina Ferreira Pires, por renúncia em 24 de Julho
de 2001.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006208993

J. C. AREAL — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6296/20050719; identificação de pessoa colectiva
n.º 507239490; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
050719.

Certifico que José Carlos da Costa Areal e Rosa Formosa Cardoso
Alves da Costa constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a filma de J. C. Areal — Comércio de Têxteis,
L.da, com sede na Rua do Amândio Machado Monteiro, 107, da cida-
de e concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar ou extinguir, sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação quer em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria e confecção de vestuário e
artigos têxteis, comércio de vestuário e têxteis lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
cinco mil euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal de
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três mil e quinhentos euros pertencente ao sócio, José Carlos da Costa
Areal e uma do valor nominal de mil e quinhentos euros pertencente
à sócia Rosa Formosa Cardoso Alves da Costa.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante máximo de cinquenta
mil euros.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos, tendo a
sociedade o direito de preferência em primeiro lugar e em segundo os
sócios não cendentes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe aos sócios, José Carlos da Costa
Areal e Rosa Formosa Cardoso Alves da Costa, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e venda de
viaturas automóveis, bem como celebrar contratos de arrendamento,
locação financeira e contratos financeiros.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais sempre que a lei não prescreva outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006211676

LEONOR FERREIRA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6289/20050704; identificação de pessoa colectiva
n.º 507388747; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
050704.

Certifico que Leonor Susana de Araújo Ferreira constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Leonor Ferreira — Sociedade
Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua das Agras Velhas, 66, da
freguesia de Vilarinho, do concelho de Santo Tirso;

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário exterior.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está concentrado numa única quota pertencente à sócia
Leonor Susana de Araújo Ferreira.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares, até vin-
te vezes o valor da sua quota.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral;

2 — Porém, fica desde já designada gerente a única sócia, Leonor
Susana de Araújo Ferreira;

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

ARTIGO 6.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.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006169165

MIÚDOS COM GOSTO — COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6288/20050704; identificação de pessoa colectiva
n.º 507377290; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
050704.

Certifico que Paula Cristina Curval Mesquita de Miranda e Maria
Francisca Garrett de Castro Guimarães de Miranda constituíram a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Miúdos com Gosto — Comércio de
Vestuário, L.DA, com sede no Largo do Coronel Batista Coelho, da
cidade e concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar ou extinguir, sucursais, filiais,
ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de roupa Infantil
e Juvenil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, uma de cada uma das sócios,
Paula Cristina Curval Mesquita de Miranda e Maria Francisca Garrett
de Castro Guimarães de Miranda.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital, até ao montante máximo de cin-
quenta mil euros.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a Rui
Manuel Garrett de Castro Guimarães de Miranda, casado, natural da
cidade e concelho de Santo Tirso onde reside na Rua do Dr. Carneiro
Pacheco, 107, 4.º, esquerdo, que desde já fica nomeado gerente, sen-
do suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

2 — Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
viaturas automóveis bem como celebrar contratos de leasing ou con-
tratos financeiros.

ARTIGO 6.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.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006209000

LASCASAS & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6292/20050712; identificação de pessoa colectiva
n.º 506478130; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
050712.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato quanto ao corpo dos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Lascasas & Peixoto, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de São Rosendo, 67, cidade de Santo Tirso;

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

3.º

O capital social é de cinco mil euros e está dividido em duas quo-
tas, cada uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, ambas
pertencentes ao sócio Fernando Manuel Guimarães Peixoto.

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

4.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, tendo sido já nomeado gerente o
sócio Fernando Manuel Guimarães Peixoto.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006208462

MÓVEIS CATANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6290/20050705; identificação de pessoa colectiva
n.º 507332199; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
050705.

Certifico que José Maria da Silva Oliveira e Maria de Fátima Go-
mes constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pe-
los seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Móveis Catano, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Boeiros, da freguesia

de Vilarinho, do concelho Santo Tirso.
3 — A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-

ferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outra forma de repre-
sentação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a fabricação e comércio de
móveis de madeira e carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte
mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de dez mil
euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios José Maria da
Silva Oliveira e Maria de Fátima Gomes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio, José Maria da
Silva Oliveira, desde já, nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
e a representar em juízo e fora dele, activa ou passivamente é neces-
sária a assinatura do gerente nomeado.

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

Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar ou vender veículos automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;

c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

d) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos ou formalidades.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006220918

ADECARAVES — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6295/20050719; identificação de pessoa colectiva
n.º 507360443; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
050719

Certifico que Rui Miguel Machado Teixeira e Adelino Filipe Ma-
chado Teixeira constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ADECARAVES — Comércio de
Automóveis, L.da, tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 323, fregue-
sia e Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de veículos automóveis e
motociclos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, distribuído por duas quotas, uma do valor nominal de
três mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Rui
Miguel Machado Teixeira e outra do valor nominal de mil duzen-
tos e cinquenta euros pertencente ao sócio Adelino Filipe Machado
Teixeira.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante global de cinquenta
mil euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Rui
Miguel Machado Teixeira, que desde já fica nomeado gerente, bastan-
do a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de bens imóveis, celebrar contratos de locação financeira, tomar e
dar de arrendamento quaisquer bens imóveis e trespassar estabeleci-
mentos comerciais.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém quando feita a
estranhos depende do consentimento da sociedade, que goza do direi-
to de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em
segundo.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando sobre a quota incida arresto, penhora ou providência

cautelar judicialmente justificada, ou, em geral, apreendida judicial ou
administrativamente;

c) Se for declarada por decisão judicial transitada em julgado a
existência por parte de qualquer sócio de actos de concorrência des-
leal.
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ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006168690

CRUISE CAR — ALUGUER DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6291/20050705; identificação de pessoa colectiva
n.º 507399064; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
050705.

Certifico que Adelino Filipe Araújo Coelho constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade é uma sociedade comercial unipessoal por quotas e a
sua firma é constituída pela denominação Cruise Car — Aluguer de
Automóveis, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua de Francisco Moreira, 39, freguesia
de Santo Tirso, concelho de Santo Tirso.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o aluguer de veículos automó-
veis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros totalmente detido pelo sócio único Adelino Filipe
Araújo Coelho, solteiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade caberá ao sócio único cuja assinatura bas-
tará para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

ARTIGO 6.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 7.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente as deste contrato de sociedade, registos e outras despesas
inerentes, serão suportadas pela sociedade.

ARTIGO 8.º

E desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 9.º

1 — Nos termos do previsto no artigo 270.º-F do código das socie-
dades comerciais, o sócio único fica, desde já, autorizado a celebrar
com a própria sociedade os negócios jurídicos tendentes à prossecu-
ção do objecto da sociedade, os quais devem sempre obedecer à forma
legalmente prescrita e, em todos os casos, devem observar a forma
escrita.

2 — O sócio único deverá manter, na sede da sociedade, os docu-
mentos relativos aos negócios jurídicos celebrados com a própria
sociedade de modo a que possam a todo o tempo ser consultados por
qualquer interessado.

3 — Os documentos referidos no número anterior deverão ser jun-
tos aos documentos de prestação de contas deles fazendo parte inte-
gral.

4 — O não cumprimento no disposto nos números anteriores im-
plica a nulidade dos negócios celebrados entre o sócio único e a socie-
dade e ainda a responsabilização ilimitada daquele.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2000590365

UP WAY SYSTEMS — REPRESENTAÇÕES,
UNIPESSSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6294/20050714; identificação de pessoa colectiva
n.º 507227115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
050714.

Certifico que Paulo Sérgio Azevedo de Carvalho constituiu a soci-
edade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Up Way Systems — Represen-
tações, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua das Novas Empresas, Edifício Cace,
freguesia e concelho de Santo Tirso.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação, re-
presentação, agente do comércio por grosso, assistência técnica, ins-
talação e aplicação de uma grande variedade de produtos e equipa-
mentos, nomeadamente para a construção civil, indústria para o sector
automóvel, têxteis em geral, bem como a transformação dos mes-
mos; Formação profissional e não profissional, nomeadamente nas
áreas da construção civil e têxtil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cinquenta mil euros.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006220926

MATIR 3 — TÊXTEIS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3030/19940714; identificação de pessoa colectiva
n.º 503237531; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/
050720.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução sendo o prazo para a liquidação das contas três
anos a contar de 12 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006209361

JMA — INTERNACIONAL — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5805/20021211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505236591; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
050720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, por deli-
beração em 31 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — José Machado de Almei-
da; vogais — Álvaro José de Araújo Almeida, Alfredo José de Araújo
Almeida.

Fiscal único — Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e
Lino Vieira, SROC, representada por Lino Augusto Rodrigues Vieira,
revisor oficial de contas e como suplente José Elísio Lopes da Silva
Quintas, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2011299160

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. D. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2027/891017; identificação de pessoa colectiva n.º 502258390;
data da entrega: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006209027

A. DIAS PEREIRA, FILHOS & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 450/
740522; identificação de pessoa colectiva n.º 500001456; data da
entrega: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006209019

FILIMONTEX, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6283/050629; identificação de pessoa colectiva n.º 507401220;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/050629.

Certifico que Filipe Meireles Monteiro constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação FILIMONTEX, Comér-
cio de Vestuário, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de
Romão, entrada 98, freguesia de Vila das Aves, concelho de Santo
Tirso.

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 no fabrico, comércio, importação
e exportação de artigos têxteis, de artigos de vestuário e acessórios
de moda.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de cinco mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem aos
gerentes que vierem a ser designados na assembleia geral, ficando desde
já nomeada gerente o próprio sócio.

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.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006220861

AO REDOR — FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6284/050630; identificação de pessoa colectiva n.º 507328825;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/050630.

Certifico que Viriato Luís Brito Pina e Edite Cláudia Moreira Co-
elho Cardoso de Pina constituíram a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ao Redor — Formação Pro-
fissional, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Giestal, 298, freguesia
de Negrelos (São Tomé), concelho de Santo Tirso.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação profissional; consul-
toria para os negócios e a gestão. Comércio, edição e representações
de livros e material didácticos; organização, realização e promoção
de conferências e outros eventos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor de dois mil
e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos dois sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a 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 cessação gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

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

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

por interdição ou inabilitação de qualquer sócio
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimen-

to da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 — 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.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006220888

MUNDIPRINT — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6298; identificação de pessoa colectiva n.º 507416848; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 06/050720.

Certifico que Maribel Ferreira de Almeida constituíram a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MUNDIPRINT — Importação, Expor-
tação, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida de São Rosendo, 46,
freguesia e concelho de Santo Tirso.

§ 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 no comércio, importação e exportação de
produtos diversos, nomeadamente consumíveis informáticos e outros
bens de consumo.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006220942

PRODINDEX — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6286/050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507394763;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/050701.

Certifico que Isabel Graça de Jesus Rodrigues e Maria Adelaide de
Jesus Rodrigues constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

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

2 — Tem a sua sede na Avenida do Abade Pedrosa, 739, freguesia
de Couto (Santa Cristina), concelho de Santo Tirso.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em design, desenvolvimento e
comércio de vestuário.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de três mil e quinhentos euros, pertencente à
sócia Isabel Graça de Jesus Rodrigues, e outra do valor nominal de mil
e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria Adelaide de Jesus Ro-
drigues.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cem mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Isabel Graça de
Jesus Rodrigues, que, desde já, fica nomeada gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

herdeiros legitima-nos;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
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f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006220896

ORLANDO MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6299; identificação de pessoa colectiva n.º 507402561; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/050721.

Certifico que Orlando Ferreira Martins constituíram a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Orlando Martins, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua do Professor Dr. Fernando A. Pires de Lima, 378,
freguesia e concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de
representação.

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de produtos ali-
mentares, bebidas, artigos de perfumaria.

3.º

O capital social subscrito e realizado em dinheiro é de cinco mil
euros, representado por uma só quota do mesmo valor, pertencente
ao sócio Orlando Ferreira Marfins.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral incumbe ao sócio Or-
lando Ferreira Martins, que desde já fica nomeado gerente, sendo su-
ficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e, contratos.

5.º

São permitidas a realização de prestações suplementares de capital
até ao montante de cinquenta mil euros.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer
nos termos e condições que foram aprovados.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006211668

REBORESTAMPA — TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2653/921125; identificação de pessoa colectiva n.º 502890800;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 03/050721.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2001669500

DR.A MARIA ADELAIDE BRANCO FERNANDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5929/030709; identificação de pessoa colectiva n.º 506582582;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/050721.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006191659

LAVANDARIA QUATRO ESTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3783/971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503990299;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/050721.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006191608

CIDENAI, SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1516/860603; identificação de pessoa colectiva n.º 501692843;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 01 e 04/050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Joaquim Coelho Pimenta
Machado, em 29 de Abril de 2005, por renúncia, tendo sido também
alterado o contrato, quanto aos artigos 3.º e 6.º, que ficaram a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
duzentos e trinta e quatro euros e noventa e sete cêntimos, distribu-
ído por quatro quotas: uma do valor nominal de cento e vinte e qua-
tro euros e sessenta e nove cêntimos pertencente ao sócio, David
Jonas Alves Gonçalves, outra do valor nominal de mil cento e vinte
e dois euros e trinta cêntimos, outra do valor nominal de dois mil
quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove cêntimos e
outra do valor nominal de dois mil quatrocentos e noventa e três
euros e noventa e nove cêntimos, todas pertencentes ao sócio Fer-
nando Jonas Alves Costa Gonçalves.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Fer-
nando Jonas Alves Costa Gonçalves, que desde já fica nomeado ge-
rente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de viaturas automóveis, bem como celebrar contratos de leasing, lo-
cação financeira e contratos financeiros.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006169190
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CAMPOTIR — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6300; identificação de pessoa colectiva n.º 507408543; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 09/050722.

Certifico que Amândio Jorge Ferreira de Matos constituíram a so-
ciedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAMPOTIR — Transportes, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Alto do Monte, 92, São
Salvador do Campo.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é transportes rodoviário de mercadorias por conta
de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, representado por uma só
quota do seu único sócio Amândio Jorge Ferreira de Matos e encontra-
-se integralmente realizado.

§ único. Para efeito do disposto n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira responsa-
bilidade que o capital de cinquenta mil euros já foi depositado numa
conta aberta em nome da sociedade.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital ate ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º
do Código das Sociedade Comerciais.

§ único. Fica desde já designado o sócio único Amândio Jorge Fer-
reira de Matos, que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal
por quotas, pelo que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do
artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os: actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obriga-
-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006208691

TRIEMETEX — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2484/19920302; identificação de pessoa colectiva
n.º 502717335; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 06/
050722.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2009194101

PREVASSIST — MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6297; identificação de pessoa colectiva n.º 507285174; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 05/050720.

Certifico que Celeste Maria dos Santos Roça Diniz e Isabel Fernan-
da Nogueira da Costa Pontes, constituíram a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PREVASSIST — Manutenção In-
dustrial, L.da, e tem a sua sede na Rua do Alto do Monte, 71, na fre-
guesia de São Salvador do Campo, concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção industrial e assistência
técnica, comércio de máquinas e equipamentos para a indústria meta-
lúrgica e madeira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, distribuído por duas quotas iguais, cada uma com o valor
nominal de dois mil e quinhentos euros pertencentes uma a cada uma
das sócias.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de dez mil euros.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade cabe às sócias Celeste Maria dos
Santos Roça Diniz e Isabel Fernanda Nogueira da Costa Pontes, que
desde já são designadas gerentes.

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

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.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2009194381

EUROPRATOS — FABRICO E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS DE CARTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6193/20050211; identificação de pessoa colectiva
n.º 507252861; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 01 a 03/050725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções dos gerentes Abílio Aurélio Carneiro
de Andrade e Joaquim Alberto Azevedo da Costa, em 13 de Julho de
2005, por renúncia, tendo sido também alterado o contrato, quanto
aos artigos 4.º e n.º 2 do 5.º, que ficaram a ter a seguinte nova redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, dividido em duas quotas sendo uma do valor nominal de
vinte mil euros, pertencente ao sócio Arnaldo José de Abreu Martins
Pereira e outra do valor nominal de dez mil euros pertencente ao
sócio Domingos Alberto Gomes Martins Pereira.

ARTIGO 5.º

1 — ...............................................................................................
2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006212605

CONFECÇÕES MAZI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1293/19840112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501472770; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 04/050725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Maria da Conceição Ferreira de Sousa,
por renúncia em 19 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006208055

CQO — CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6261/20050523; identificação de pessoa colectiva
n.º 502859156; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
3/20050726.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006212621

BENTO & GUIMARÃES — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5858/030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506444716;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2007778750

TÁXIS MARQUES DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4986/010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505582112;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2007229463

PLÁSJARDIM — COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6042/040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506888118;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2007229471

JORIG — ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6017/040120; identificação de pessoa colectiva n.º 506798216;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006224808

QUITÉRIA CARNEIRO FERREIRA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4772/010202; identificação de pessoa colectiva n.º 505279576;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2011082927

AZURREVE — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4282/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504424033;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2011083478

AZURREVE — MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2282/910423; identificação de pessoa colectiva n.º 502552905;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2011083699

J. F. RIBEIRO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4801/010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505353954;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006168428

SÉRGIO MARQUES — PODOLOGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5715/020715; identificação de pessoa colectiva n.º 506186741;
data do depósito: 29062005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 19 — 26 de Janeiro de 20062018-(232)

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000580076

SÉRGIO MARQUES — PODOLOGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5715/020715; identificação de pessoa colectiva n.º 506186741;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000580092

CLÍNICA MATERNA DAS CALDAS DA SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3495/960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503701130;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2010383222

F. SOUTO — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5865/030305; identificação de pessoa colectiva n.º 506486567;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006169017

TÁXIS JOFAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4362/990825; identificação de pessoa colectiva n.º 504414143;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006169025

RUVIANE — MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2970/940414; identificação de pessoa colectiva n.º 503181730;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006169033

MOEX — MÓVEIS E EXPOSITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3153/950202; identificação de pessoa colectiva n.º 502644753;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2009932501

TEXFILUR — INDÚSTRIA DE PEÚGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5711/020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506133176;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2007229447

MOURA & COSTA — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6010/20040108; identificação de pessoa colectiva
n.º 506819795; inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresen-
tações: 03 e 04/050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação de secretário, tendo sido designada Helena Sofia
Miranda Machado e como suplente Sílvia Mavilde Rodrigues Lima
Ribeiro, por deliberação de 24 de Junho de 2005.

Procedeu-se ainda à dissolução e encerramento da liquidação, ten-
do as contas sido aprovadas na mesma data.

30 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006168550

MODULO C — COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5741/020904; identificação de pessoa colectiva n.º 506138089;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
datas das apresentações: 01/050630 e 6/050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Alexandrina Maria Pereira Gouveia
Carneiro, por renúncia em 16 de Junho de 2005.

Mais se certifica que se procedeu à designação para gerente de Maria
José de Lima Monteiro, por deliberação de 16 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006190024

ELIDAF — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4256/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504520873;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2009209141
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J. C. COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4842/010403; identificação de pessoa colectiva n.º 505407850;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

14 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2009209001

BRITO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5002/010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505638800;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006191063

JOÃO SOUSA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3363/960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503563595;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000591086

DOMINGOS DA COSTA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5087/010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505680459;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006191071

RAÍZES — COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5782/021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506315231;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000573363

TÊXTEIS LAR DE ALMEIDA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1769/880218; identificação de pessoa colectiva n.º 501939148;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000581463

A. COSTA & MOTA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3630/970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503824488;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006208950

ADRISTAMPA — INDÚSTRIA DE ESTAMPARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3438/960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503650404;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000581455

DARCIBEL — CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4806/010305; identificação de pessoa colectiva n.º 505360314;
data do depósito: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006208969

COMBITUR — CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS
E TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 447/
740514; identificação de pessoa colectiva n.º 500067120; data do
depósito: 23062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006225693

CONSTRUÇÃO CIVIL GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 712/
780314; identificação de pessoa colectiva n.º 500761370; data do
depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000561861



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 19 — 26 de Janeiro de 20062018-(234)

SOFTLOJA — EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
E CONSUMÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2106/900223; identificação de pessoa colectiva n.º 502362669;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006169050

FERLUCA — MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1568/860718; identificação de pessoa colectiva n.º 501701370;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006169068

SOCIEDADE AGRÍCOLA IRMÃOS SOUTO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5070/010822; identificação de pessoa colectiva n.º 504387022;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2010246667

MESQUITA, BARBOSA & ARAÚJO — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4712/001205; identificação de pessoa colectiva n.º 505251426;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2009208986

JOSÉ ARANTES — TUBAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4586/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504902539;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2009208951

REPUBLICAFASHION — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4780/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505310210;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006169076

JOMIPLAS — INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2788/930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503049638;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006191152

MARTINS, MOREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1033/810715; identificação de pessoa colectiva n.º 501180413;
data do depósito: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação e de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2006191160

JOSÉ DINIS FERREIRA — CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5679/020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506136450;
data do depósito: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000571131

SPARKES & SPARKES — COMPONENTES
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2209/19901019; identificação de pessoa colectiva
n.º 502475072; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/
20050726.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006208500

NOVIKEM — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5864/20030303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504878573; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
5/20050726.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006212613
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RIBALDE — FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS
DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E CARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5904/20030519; identificação de pessoa colectiva
n.º 502347210; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 08/
050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de € 200 000 para € 420 000, tendo sido altera-
do o contrato quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos e vinte mil euros, dividido em três quotas iguais do valor no-
minal de cento e quarenta mil euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Luís Ernesto Beirão Faria Lamela, Marília dos Anjos Tavares
Ferreira Beirão Lamela e Artur António Silva Sobral.

Mais certifico que se procedeu à designação de Artur António Silva
Sobral, para gerente, por deliberação de 19 de Julho de 2005.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006202340

FERCARNETO — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6301/20050726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505884666; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20050726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterada a
sede para a Rua de José Luís Dias Barbosa, sem número, freguesia de
São Mamede de Negrelos, concelho de Santo Tirso.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2008716937

ACLEMARSO — CONFECÇÕES DE SOARES
E ARAÚJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1211/821222; identificação de pessoa colectiva n.º 501343288;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 07/050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 21 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006212591

VICENTE DA COSTA & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2351/19910718; identificação de pessoa colectiva
n.º 502594047; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
050811.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de materiais de
construção, metais, ferragens, utilidades, materiais de decoração, re-
vestimento de pavimentos, paredes e tectos em todos os materiais,
estuques, pinturas e outros revestimentos, alvernaria, tectos falsos,
divisórias, mobiliário doméstico, escritório, escolar e outros, isola-
mentos térmicos e acústicos, carpintaria, importação e exportação

de materiais de construção e decoração, cortiça, mobiliário, madeira
e outros artigos afins.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006202430

AFONSO & PAULO RODRIGUES, ASSENTADORES
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6316/20050809; identificação de pessoa colectiva
n.º 507425847; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
20050809.

Certifico que José Afonso Alves Rodrigues e Paulo Manuel Alves
Rodrigues, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Afonso & Paulo Rodrigues, As-
sentadores de Granitos, L.da, e tem na Zona Industrial Municipal, Rua
de Fontiscos, lote 18, freguesia e concelho de Santo Tirso.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em assentamentos de granitos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006202901

MELSOR — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1919/19890222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502109238; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 03/
20050803.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução, sendo o prazo para a liquidação de três anos a
contar de 15 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006202995

MEDILOJA — MEDIAÇÃO SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4528/20000330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504398997; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 03 e 04/20050816.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Maria Rosa Fernandes Moreira, em
28 de Julho de 2005, por renúncia, tendo sido designado gerente Marco
Paulo Fernandes Moreira Nogueira Costa Lima, por deliberação da
mesma data supramencionada.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006203436

JOSÉ NUNES DE PAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 534/
19760301; identificação de pessoa colectiva n.º 500575010; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 08/20050816.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2007239388

DEMOVAVE II — COMÉRCIO DE MÓVEIS DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4777/20010208; identificação de pessoa colectiva
n.º 505107449; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 10 000 para € 70 000, tendo, em consequência
sido alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de setenta mil euros,
distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de trinta e cinco
mil euros, uma de cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006210726

JOÃO CALDAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3222/19950518; identificação de pessoa colectiva
n.º 503428701; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 10 e 12/20050726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções da gerente Célia Maria Fontes Martins, por re-
núncia em 9 de Junho de 2005.

Procedeu-se ainda ao registo de aumento de capital de € 3990,39
para € 15 000.

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

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2000562833

ECLAM — COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES TÊXTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6314/20050809; identificação de pessoa colectiva
n.º 502767790; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
04/20050809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato quanto ao corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ECLAM — Comércio, Representações
Têxteis, L.da, e tem a sua sede no lugar do Cabo, freguesia de Lame-
las, concelho de Santo Tirso.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de vinte e cinco mil euros, e está
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de vinte e três mil
setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Eduardo Filipe Gue-
des da Silva, e uma quota do valor nominal de mil duzentos e cin-
quenta euros, pertencente ao sócio Manuel Eduardo Oliveira e Silva.

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

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006203207

A CONSTRUTORA DE VILA DAS AVES DE JOAQUIM
SAMPAIO MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 610/
19770406; identificação de pessoa colectiva n.º 500629188; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
04/050804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente Amândio Manuel Gomes Martins em
23 de Julho de 2005, por renúncia.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006203053

SOCOTIR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
TIRSENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1301/19840309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501458158; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
05/20050805.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006225448
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JOMAS — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5424/20020214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505276682; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 03/
050706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, por deli-
beração em 24 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — José Machado de Almei-
da; vogais — Alfredo José de Araújo Almeida e Álvaro José de Araú-
jo Almeida.

Fiscal único — Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e
Lino Vieira — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Lino Augusto Rodrigues Vieira, revisor oficial de contas e como
suplente José Elísio Lopes da Silva Quintas.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2011299195

18 — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4396/19991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504552759; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/050706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, por de-
liberação em 22 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Alfredo José de Araújo
Almeida; vogais — Maria Luísa Pinto de Sousa Oliveira Almeida e
Susana Oliveira de Almeida.

Fiscal único — Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e
Lino Vieira — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Lino Augusto Rodrigues Vieira, revisor oficial de contas e como
suplente José Elísio Lopes da Silva Quintas.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2011299152

DADA — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2783/19930527; identificação de pessoa colectiva
n.º 503013171; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 1/050706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007, por de-
liberação em 24 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Álvaro José de Araújo
Almeida; vogais — Maria de Lurdes Rodrigues Almeida e Cristina
Rodrigues de Almeida.

Fiscal único — Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e
Lino Vieira — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Lino Augusto Rodrigues Vieira, revisor oficial de contas e como
suplente José Elísio Lopes da Silva Quintas.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006210718

IMOBILIÁRIA DO CASAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4263/19990415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503478598; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 9/050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008, por
deliberação em 29 de Abril de 2005.

Administrador único: José Dias Gonçalves.
Fiscal único — Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Manuel Pinheiro Fernandes, revisor oficial de contas, e como suplen-
te António Manuel Alves de Sousa Martins, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006168673

JOSÉ CARNEIRO ARAÚJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3873/19980129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504055437; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 07/20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções das gerentes Ana Paula Pereira de Araújo e Ma-
ria Fernanda Pereira de Araújo, por renúncia em 5 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006190032

VILAMODA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2128/19900604; identificação de pessoa colectiva
n.º 502411163; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 02 e 03/050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente Anabela Coelho Silva, em
27 de Abril de 2005, por renúncia, tendo sido também alterado o
contrato, quanto ao artigo 1.º, que ficou a ter a seguinte nova redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Vilamoda — Comércio de Vestuá-
rio, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 27 de Maio, 923, da fregue-
sia de São Tomé de Negrelos, concelho de Santo Tirso.

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

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006169173

TARCICOL — EMPRESA DE CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 01635/19870209; identificação de pessoa colectiva
n.º 501779205; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 02/
050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi transforma-
da em sociedade unipessoal, tendo sido alterado totalmente o respec-
tivo contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma TARCICOL — Empresa de Confec-
ções, Unipessoal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede no lugar de Fontainhas, freguesia de Vilari-
nho, concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de confec-
ções de vestuário em série.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de catorze
mil novecentos e sessenta e três euros e noventa e quatro cêntimos,
representado por uma só quota pertencente ao seu único sócio Ar-
mindo Tarcísio Andrade da Silva.

5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

6.º

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

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Armindo Tarcísio
Andrade da Silva.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006208977

FACTOR SETE — CONFECÇÕES TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4418/991103; identificação de pessoa colectiva n.º 504604813;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 07 e 08/050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Maria Celeste de Braga Lima, por
renúncia em 2 de Janeiro de 2000.

Procedeu-se ainda à designação para gerente de Joaquim Martins
da Costa, por deliberação na mesma data.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006191888

HIDROELÉCTRICA SÃO NICOLAU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6234/20050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 505961571; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 04 e 05/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do administrador único José Manuel Pinto Ma-
chado Guimarães, por renúncia em 31 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que se procedeu à designação de José Mário Cunha
Machado Guimarães, para administrador único, por deliberação em
31 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006220900

HIDROELÉCTRICA SÃO PEDRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6235/20050411; identificação de pessoa colectiva
n.º 505767481; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 02 e 03/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do administrador único José Manuel Pinto Ma-
chado Guimarães, por renúncia em 31 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que se procedeu à designação de José Mário Cunha
Machado Guimarães, para administrador único, por deliberação em
31 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006220870

TROFA

ADIFIL — EMPRESA TÊXTIL DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 1936/890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502151153;
data da apresentação: 06072005.

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

Conferi e está conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Lopes Rodrigues. 2007024020

VILA DO CONDE

IDEIA IN — ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 04059/050621; identificação de pessoa colectiva n.º 506743730;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/050916.

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

Cessação de funções de gerência de Luís Filipe Pinto de Albuquer-
que Carvalho e Rui Manuel Abreu Fernandes, por renúncia, em 12 de
Agosto de 2005.

Está conforme.

20 de Setembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2009923804

MARTINS & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00573/820707; identificação de pessoa colectiva n.º 501289348;
número e data da apresentação: 1049/050916.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

20 de Setembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2009923790

MARTINS & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00573/820707; identificação de pessoa colectiva n.º 501289348;
número e data da apresentação: 1050/050916.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

20 de Setembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2009923812

MARTINS & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00573/820707; identificação de pessoa colectiva n.º 501289348;
número e data da apresentação: 1051/050916.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2009923901

SANTARÉM
OURÉM

CICOMOL — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE COMPONENTES PARA MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Painel, Zona Industrial, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01625;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192175.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963074

SOL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMARO, L.DA

Sede: Casal Castanheiro, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00756;
identificação de pessoa colectiva n.º 502140240.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965603

A TRANSPORTADORA CENTRAL DE SEIÇA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00148;
identificação de pessoa colectiva n.º 500538310.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965360

LOPES & CRUZ — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lagarinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00765;
identificação de pessoa colectiva n.º 502149620.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965590

MATERIAIS OURIENSE — MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Lagarinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00763;
identificação de pessoa colectiva n.º 502146230.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-

fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965581

CONSTRUÇÕES J. M. & CARVALHO, L.DA

Sede: Rua Principal, Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02200;
identificação de pessoa colectiva n.º 505901552.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003624619

IMOCAXARIAS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Principal, 31, Mata, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02126;
identificação de pessoa colectiva n.º 505746034.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003624600

CORIFA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Ruge Água, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01520;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964867.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003624678

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES J. FRANCISCO
& FILHOS, L.DA

Sede: Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01106;
identificação de pessoa colectiva n.º 503003581.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003624570
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TRANSFERGON — TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 12, Várzea do Bispo, Freixianda,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02467;
identificação de pessoa colectiva n.º 506460029.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003624546

HABIPACTO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número de polícia, Pederneira,
Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02533;
identificação de pessoa colectiva n.º 506652262.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003624627

SARDOAL

VALENTIM DIAS PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 00045/
920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502822457; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/050923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi dissolvida e
encerrada a liquidação.

Data da aprovação das contas: 16 de Setembro de 2005.

26 de Setembro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010994671

SETÚBAL
MOITA

V. A. DENIZ SILVA — CONSTRUÇÃO CIVIL
E TOPOGRAFIA, L.DA

Sede: Rua de Tristão da Cunha, 76, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2525/
20050801; identificação de pessoa colectiva n.º 507377915; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20050914.

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

Objecto: actividade de construção civil, compra e venda de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, trespasse, arrenda-
mento, administração de bens imóveis, trabalhos de topografia, im-
portação e exportação, revenda de materiais e equipamentos para o
desenvolvimento da actividade e gestão hoteleira.

Certifico ainda que a redacção actualizada do contrato ficou depo-
sitada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Susana
Maria Gabriel Cebola. 2011375371

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

IBICO PORTUGUESA — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00238/271190; identificação de pessoa colectiva n.º 501841930;
data da apresentação: 20050921.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação a sociedade em epígrafe foi
efectuado em 21 de Setembro de 2005 o depósito das contas relativas
ao ano de 2004.

Está conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Conservadora Destacada, Filipa
Antónia de Coimbra Sampaio Gomes Ferreira da Silva.

2004369167

MONÇÃO

VIEIRA & CALDAS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00520/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504706764; data da
apresentação: 290605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127385

DIAMANTINO FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00621/
020304; identificação de pessoa colectiva n.º 505667401; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127423

AGÊNCIA FUNERÁRIA MONÇANENCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00163/
020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505918536; data da
apresentação: 290605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007713667

AMBULÂNCIAS ALTO MINHO, TRANSPORTES
DE DOENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00504/
990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504504460; data da
apresentação: 29062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 200713675

BASESTERRAPLENAGENS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00721/
040518; identificação de pessoa colectiva n.º 506942465; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127369

MARTINS & CALDAS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00240/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502085207; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127245

PROVAM — PRODUTORES DE VINHOS ALVARINHO
DE MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00336/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502864508; data da
apresentação: 290605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127547

FRANCISCO LOURENÇO — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00548;
identificação de pessoa colectiva n.º 504955179; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127520

COCA — HIPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00277/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502331518; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127415

CAMPOS, SOUSA, MENDES & EÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00641/
020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506152669; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127431

RODRIGUES, CERQUEIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00582/
010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505356988; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127440

MÁRIO OLIVEIRA RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00423/
960821; identificação de pessoa colectiva n.º 503710172; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127539

INFINE — COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00699/
031205; identificação de pessoa colectiva n.º 505266016; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127512

BEIRAMINHO BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00356/
931111; identificação de pessoa colectiva n.º 503096857; data da
apresentação: 290605.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007128640

LMS — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00722/
040525; identificação de pessoa colectiva n.º 506991270; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2000199003

ANTÓNIO DE FREITAS ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00151/
791226; identificação de pessoa colectiva n.º 500946949; data da
apresentação: 290605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127474

BARROS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00283/
900409; identificação de pessoa colectiva n.º 502368438; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127482

ACARFON — CONSTRUÇÃO CIVIL, INVESTIMENTO,
PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00584/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505391236; data da
apresentação: 290605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127679

PASTELARIA E PIZZARIA — PÉROLA DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00358/
931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503111740; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127490

ADRIANO RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00608/
011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505846845; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127687

AQUECIMINHO — INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO
CENTRAL, ELECTRODOMÉSTICOS E PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00406/
960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503576875; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127695

CONLUZI — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,
INVESTIMENTO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00616/
020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505337320; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127660

CARDOSO & EÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00099/
690922; identificação de pessoa colectiva n.º 500326908; data da
apresentação: 290605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127377

PORTUGAL INOVA — COZINHAS & DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00496/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504766996; data da
apresentação: 290605.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127237

CAVALEIROS DA COMPANHIA REAL
HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00574/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505295512; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127326

A. MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00267/
891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502263067; data da
apresentação: 290605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007126265

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DEU-LA-DEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00730/
040721; identificação de pessoa colectiva n.º 507021967; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007126257

DUARTE ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00690/
030812; identificação de pessoa colectiva n.º 506682684; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127016

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO MONTE SANTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00627/
020405; identificação de pessoa colectiva n.º 505509245; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127040

CEIRINHAS — SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00394/
950831; identificação de pessoa colectiva n.º 503480878; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127067

MANUEL GUIMARÃES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00228/
880428; identificação de pessoa colectiva n.º 500967121; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127318

AUTOMÓVEIS — SENDIM & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00247/
890522; identificação de pessoa colectiva n.º 502164557; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007126923

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CASA PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00236/
880816; identificação de pessoa colectiva n.º 502021519; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007126931

TERITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00588/
010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505514230; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127059
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JOSÉ FERNANDO ALVES MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00226/
880329; identificação de pessoa colectiva n.º 500853649; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127334

JUPITER — AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00624/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506074471; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2007127342
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