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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

ACÇÃO PARA A JUSTIÇA E  PAZ

Certifico que, por escritura lavrada no dia 17 de Janeiro de 2005,
no 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Coimbra, a
cargo da licenciada Lúcia da Conceição Tavares Fontinha, exarada
com início a fls. 60 do livro de notas n.º 105-A, a associação deno-
minada Acção Jovem Para a Paz abreviadamente designada por AJP
modificou a sua denominação passando a denominar-se Acção Para a
Justiça e Paz e alterou os artigos 1.º e 2.º dos respectivos estatutos
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A associação adopta a denominação de Acção Para a Justiça e Paz,
abreviadamente designada por AJP. É uma associação sem fins lucra-
tivos e tem a sua sede na Rua de São João, sem número, freguesia de
Granja do Ulmeiro, concelho de Soure.

ARTIGO 2.º

A associação tem por objecto a construção da paz, da democracia,
da justiça e da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens,
envolvendo como força especialmente actuante a juventude, nomea-
damente através de:

a) Intercâmbio regional, nacional e internacional de pessoas (sin-
gulares ou colectivas) e ideias;

b) Campos de trabalho e outras actividades de intervenção social;
c) Debates, conferências, estudo e produção de conhecimento no

âmbito da cultura da paz.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000166133

ASSOCIAÇÃO DE ARTES E OFÍCIOS DO CONCELHO
DE LOURINHÃ

Certifico que, por escritura de 8 de Setembro de 2005, lavrada a
fls. 141 e seguintes, do respectivo livro n.º 149-D, do Cartório Nota-
rial de Lourinhã, a cargo do notário licenciado Rui Luís Esteves Ra-
poso, foi constituída uma Associação denominada Associação de Ar-
tes e Ofícios do Concelho de Lourinhã, com sede na Avenida do
Maestro Manuel Maria Baltazar, Mercado Municipal, 1.º, sala 6, na
vila, freguesia e concelho da Lourinha, com duração por tempo inde-
terminado e com autonomia administrativa e financeira, sem fins
lucrativos, podendo gerar verbas próprias.

Tem por objecto: organizar, coordenar e defender o artesanato (as
artes e ofícios e a actividade artesanal) e a actividade dos artesãos da
Lourinhã; dinamizar as actividades associativas e representar os arte-
sãos do concelho da Lourinhã; organizar e apoiar actividades de pro-
moção do artesanato do concelho, quer no país quer no estrangeiro;
promover estudos e acções tendentes a divulgar e valorizar o artesa-

nato do concelho; colaborar na atribuição da marca do artesanato do
concelho e promover a sua institucionalização e divulgação; propor-
cionar apoio e assistência técnica à actividade artesanal; colaborar
com quaisquer outras instituições oficiais ou não oficiais, quer nacio-
nais, quer além fronteiras, de modo a poder realizar os seus objecti-
vos e criar, organizar e manter actividades ou estruturas necessárias
para atingir os seus objectivos.

Admissão e exoneração dos associados: podem ser associados efec-
tivos da associação as empresas (até nove trabalhadores) e os arte-
sãos em nome individual, sejam oficinas, ateliers, artistas plásticos ou
outros, desde que se dediquem à produção de artesanato ou de traba-
lhos artísticos e que de alguma forma possam contribuir para a afir-
mação, dignificação e divulgação da produção e do artesanato.

Podem ser associados simpatizantes as pessoas, singulares ou co-
lectivas, que, não se dedicando à actividade artesanal, pretendam apoiar
esta actividade e reforçar a equipa de trabalho.

Qualquer associado poderá voluntariamente perder esta qualidade
nas seguintes situações:

Mediante comunicação escrita nesse sentido, dirigida pelo associa-
do à Direcção, pedindo a sua exoneração;

Os artesãos que cessem a sua actividade e que não optem pelo es-
tatuto de associado simpatizante.

8 de Setembro de 2005. — O Adjunto do Notário, António Carlos
Duarte Loureiro Reis. 3000182798

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PSICOLOGIA
EXPERIMENTAL

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fls. 131 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 5, do Cartório Notarial
de Maria Delminda Neves — Figueira da Foz, foi constituída a asso-
ciação supra, com sede provisória na Rua do Dr. Abílio de Oliveira
Águas, 10, Tavarede, Figueira da Foz, tendo por escopo social:

Promover reuniões científicas periódicas de investigadores (cien-
tistas) do domínio da psicologia experimental, da psicobiologia e das
neurociências cognitivas, acções de divulgação dos produtos da inves-
tigação científica nacional nestes domínios, acções deformação em
experimentação laboratorial e de campo no domínio do comporta-
mento, no total respeito pelos princípios éticos e normas jurídicas
sobre a matéria, protocolos com instituições e associações afins na-
cionais e estrangeiras para intercâmbio e outras actividades relevan-
tes nestes domínios.

Tem as seguintes quatro categorias de associados: fundadores, efec-
tivos, honorários e aderentes.

Os associados ficam sujeitos ao pagamento de jóia e quota anual
afixar nos termos dos estatutos e regulamento que seja aprovado em
assembleia geral.

São órgãos sociais da Associação ora constituída, a assembleia ge-
ral, a direcção e o conselho fiscal, cujas competências e forma de
funcionamento são as fixadas nos estatutos constituintes e eventual-
mente complementadas pelo regulamento a aprovar em assembleia
geral, de harmonia com a legislação vigente, tendo os respectivos
mandatos a duração de três anos.

25 de Julho de 2005. — O Colaborador Autorizado, José António
de Almeida Costa. 3000185245
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CASA DO BRASIL EM ÉVORA

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 17 a fl. 18, do
livro de notas n.º 60-D, do Cartório Notarial de Arraiolos, foi cons-
tituída uma associação sem fins lucrativos que se denomina Casa do
Brasil em Évora, terá a sua sede na cidade e concelho de Évora, Rua
de A. Simões Paquete, 6, freguesia da Malagueira, com o cartão pro-
visório de identificação de pessoa colectiva com o n.º P 507385470.

A Associação é constituída por tempo indeterminado e tem por
objecto:

a) A dinamização do apoio moral, social e jurídico aos imigrantes
brasileiros, visando a salvaguarda da reciprocidade dos direitos, reco-
nhecida internacionalmente;

b) A promoção de acções de preservação dos valores da identidade
brasileira em Portugal;

c) A realização de eventos sócio-culturais, tais como cursos de
formação, conferências, palestras, seminários, simpósios, criação de
áreas de pesquisa, de biblioteca e centro de documentação, intercâm-
bios culturais com outros países;

d) A realização de actividades recreativas e desportivas apresenta-
ção de espectáculos e comemorações;

e) Apoio moral e social à comunidade brasileira, visando uma con-
vivência fraterna e uma maior integração social e comunitária entre
brasileiros, portugueses e cidadãos de outras nacionalidades;

f) Estabelecer relações de intercâmbio e de solidariedade com ins-
tituições congéneres, bem como participar de actos de solidariedade
diversos, quer sejam de carácter fechado ou público.

São associados todas as pessoas singulares brasileiras, portuguesas
ou de outras nacionalidades que reconheçam (se identifiquem) com a
identidade cultural e as realidades dos povos do Brasil e de Portugal e
que comunguem com os propósitos da Associação, podendo-se aqui
enquadrar tanto as Instituições privadas como as públicas.

Perdem essa qualidade os que o requeiram por escrito ou aqueles
que tenham sido suspensos por violação dos deveres de associado.

São receitas da associação entre outras, a jóia, quotas, respectiva-
mente de dois e cinco euros, subsídios de entidades públicas ou priva-
das, produto de venda de publicações próprias e divulgação cultural,
doações, legados e heranças de que beneficie.

Está conforme.

25 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, em exercício
em regime de substituição, Maria Adelaide da Silva Brasileiro.

3000187810

IML — INSTITUTO MAÇÓNICO LUSITANO
ASSOCIAÇÃO

Certifico que em data de hoje por escritura lavrada no Cartório
Notarial de Lisboa da notária Luiza Maria de Carvalho Vieira e exa-
rada a fls. 40 do livro de notas n.º 14, foi constituída uma associação.

Denominação: IML — Instituto Maçónico Lusitano — Associação.
Sede: Rua de Pinheiro Chagas, 17, 1.º, em Lisboa.
Duração: indeterminada.
Fins a que se destina: promoção e divulgação dos valores universais

da maçonaria.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Notária, Luiza Maria de Carvalho
Vieira. 3000188711

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFESA
DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO, APDPC

Certifico que em data de hoje por escritura lavrada no Cartório
Notarial de Lisboa da notária Luiza Maria de Carvalho Vieira, exara-
da a fl. 41 do livro de notas n.º 14, foi constituída uma Associação.

Denominação: Associação Portuguesa de Defesa do Património
Construído, APDPC.

Sede: Rua de Pinheiro Chagas, 17, 1.º, em Lisboa.
Duração: indeterminada.
Fins a que se destina: promover a defesa do património construído

português, em Portugal ou no estrangeiro. Participar na definição de
boas práticas e parâmetros comuns de trabalho, adopção de standards
a nível nacional e internacional respeitantes ás intervenções sobre o
património construído. Promover e realizar projectos de investiga-
ção, recuperação e reabilitação do património construído. Colabora-

ção com entidades nacionais e internacionais afins. Apoiar e desen-
volver estudos e projectos. Realizar seminários e outros eventos.
Organizar acções de formação ou outras formas de difusão do conhe-
cimento. Editar publicações.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Notária, Luiza Maria de Carvalho
Vieira. 3000188937

CLUBE DE CAÇADORES DAS FREGUESIAS
DE FRÁGUAS E SÃO SEBASTIÃO

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 81 do livro n.º 431-
-A, do 1.º Cartório Notarial de Caldas da Rainha, foram alterados os
estatutos da associação em epígrafe, com sede na Rua de João Ferrei-
ra da Maia, freguesia de São Sebastião, concelho de Rio Maior, quan-
to ao artigo 2.º, passando o objecto a ser de contribuir para o fomen-
to dos recursos cinegéticos e para a prática e melhoria do exercício
da caça, zelar pelas normas legais da caça e organização de eventos
relacionados com caça e pesca.

20 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Ana Margarida Nogueira
Guedes Vitorino. 3000189170

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA RECREATIVA
DOS AMIGOS TOCADORES DE CONCERTINA

DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA

Certifico, narrativamente que, por escritura lavrada hoje, exarada
a fls. 53 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 7-J,
do Cartório Notarial de Ponte de Lima de Joaquim Daniel Correia de
Sousa, foi constituída uma associação com a denominação em epígra-
fe, com sede na Rua do Castelo, 7, na freguesia e concelho de Ponte
de Lima, a qual tem o objecto seguinte:

Criação do ensino à concertina e sua aprendizagem; actividades
culturais; desportivas; etnográficas; música; conjuntos musicais; cava-
quinhos; cantares ao desafio; teatro; dança; ballet e orfeão.

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

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

Está conforme o original, na parte transcrita.

22 de Dezembro de 2005. — O Funcionário, devidamente
autorizado, (Assinatura ilegível.) 3000189400

CADENA ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E DEFESA
DA NATUREZA

Sede: 7490 Mora

Certifico que, por escritura de 15 do corrente, lavrada de fls. 145
a 145 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 54-C do Cartó-
rio Notarial de Avis, foram alterados os estatutos da Associação, com
a redenominação em epígrafe, quanto ao objecto social da referida
associação e consequentemente a redacção do artigo 1.º dos seus esta-
tutos:

1.º

A Associação de Caça e Defesa da Natureza, que também usa a
sigla CADENA, pela qual se designará abreviadamente é uma institui-
ção sem fins lucrativos que se estabelece por tempo indeterminado e
que tem por objectivos a prossecução da actividade cinegética em geral
como forma de desenvolvimento equilibrado das aptidões físicas do
individuo dirigidas à formação de um espírito participante no campo
ecológico, mediante uma gestão racional dos recursos naturais que vise
a protecção da natureza. Gerir zonas de caça associativa ou participar
na gestão de zonas de caça nacionais ou municipais, contribuir para o
fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melho-
ria do exercício da caça. Zelar pelas normas legais sobre a caça.

Está conforme o original

15 de Dezembro de 2005. — A Notária Interina, Mónica Isabel
da Costa Marques. 3000189535
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AMANHECER — ASSOCIAÇÃO DE APOIO CULTURAL
E SOCIAL

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2005, exarada de
fls. 50 a 51 do livro de notas para escrituras diversas n.º 66-D, do
Cartório Notarial de Campo Maior, se encontra exarada uma escritu-
ra de constituição de associação, de onde, além do mais, consta o
seguinte:

Denominação: a associação designa-se Amanhecer — Associação
de Apoio Cultural e Social.

Sede: a associação tem a sua sede na Rua de 31 de Janeiro, 129,
rés-do-chão, freguesia da Sé, concelho de Portalegre.

Duração: a duração da Associação é por tempo indeterminado.
Objecto: a Associação tem por objecto, a promoção da saúde e

integração social de pessoas com dependências químicas (drogas, ál-
cool, tabaco), etc; educação e formação entre outras áreas de apoio a
crianças, ATL; aos jovens, com formação musical (orquestra ligeira/
sinfónica), informática. E idosos, alfabetização, criação de lar para a
terceira idade e centro de dia; promoção cultural e espiritual de inspi-
ração cristã.

Associados: 1) A Associação compõe-se de um número ilimitado
de associados.

2) Poderão ser associados da associação, pessoas singulares maio-
res de dezoito anos e pessoas colectivas; a qualidade de associado
prova-se pela inscrição no livro respectivo que a associação obriga-
toriamente possuirá.

3) Os associados que violem os deveres estabelecidos nos estatutos
da associação, ficam sujeitos às seguintes sanções: repreensão; sus-
pensão de direitos até um ano e demissão.

4) São demitidos os sócios que por actos dolosos tenham prejudi-
cado materialmente a associação.

5) Perdem a qualidade de associado: os que pedirem a exoneração;
os que deixarem de pagar as suas quotas durante seis meses consecu-
tivos; os que forem demitidos.

Órgãos da Associação: Ssão órgãos da associação, a assembleia ge-
ral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante em exercício, Cristina
Maria Castanho Silveirinha Paulino. 3000189635

ACADEMIA SHUDO TEAM — ASSOCIAÇÃO
DE ARTES MARCIAIS

Certifico que, por escritura de 16 de Dezembro de 2005, iniciada a
fl. 58 do livro de notas n.º 6-G, do Cartório Notarial de Aveiro —
Deolinda Rolo, a cargo da notária licenciada Deolinda Almeida Rolo,
foi constituída, por tempo indeterminado, uma associação com a
denominação em epígrafe, com sede na Travessa de Santa Maria da
Feira, 13, freguesia da Glória do concelho de Aveiro, que tem por
objecto o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Ser Humano, em
três áreas: física, psicológica e técnica dentro do ambiente das artes
marciais, procurando também fomentar o desenvolvimento e prática
das mesmas.

A admissão de sócios será fixada pela direcção bem como a exone-
ração dos mesmos.

Está conforme ao original

16 de Dezembro de 2005. — O Colaborador, por delegação expressa
nos termos do artigo 8.º do Estatuto do Notariado, (Assinatura
ilegível.) 3000189639

QUATRO ÁGUAS — ASSOCIAÇÃO
DE SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Certifico, narrativamente que, em 28 de Dezembro de 2005, no
Cartório situado na Rua de 25 de Abril, 2-C, em Tavira, foi outorga-
da uma escritura de constituição de Associação, lavrada de fls. 115 a
116 do livro de notas para escrituras diversas n.º 22-A, deste Cartó-
rio, a cargo do notário licenciado Joaquim Augusto Lucas da Silva.

A associação adopta a denominação Quatro Águas — Associação
de Solidariedade e Desenvolvimento Social, com sede em Paul de
Baixo, Estrada da Asseca, Caixa Postal 202-X, freguesia de Santo
Estêvão, concelho de Tavira, que tem por objecto social o apoio a

crianças, jovens e idosos; apoio à família; apoio e integração social e
comunitária; educação e formação profissional dos cidadãos (jovens e
adultos); combate à iliteracia e ao analfabetismo, assim como a todos
os tipos de discriminação; apoio às populações da serra algarvia; di-
namização cultural; inserção.

Os orgãos 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, um vice-presidente, um
secretário, um tesoureiro e um vogal.

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

A Associação obriga-se com duas assinaturas, sendo obrigatoriamente
uma delas, a do presidente.

Os órgãos sociais são eleitos pelo período de três anos.

28 de Dezembro de 2005. — A Funcionária, por delegação de
poderes, (Assinatura ilegível.) 3000189648

TRAINING SKILLS — ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial titulado
pela licenciada Teresa Isabel Dias de Rodrigues Vieira, notária em
Lisboa, com Cartório sito no Parque das Nações, Zona Sul, Passeio
do Adamastor, Edifício Sereia, lote 2.02.03 A, loja D, no dia 14 de
Dezembro de 2005, exarada a fls. 67 e seguintes, do respectivo livro
de notas para escrituras diversas n.º 14, foi constituída a associação
abaixo identificada.

Denominação: Training Skills — Associação de Formação Para o
Desenvolvimento.

Sede: Avenida da Cidade de Lourenço Marques, lote 160, 4.º-A,
freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

Objecto: contribuir para o desenvolvimento pessoal, social e orga-
nizacional, através da organização de cursos de formação e disponibi-
lização de serviços de apoio. Para a realização dos seus objectivos, a
associação propõe-se desenvolver e manter as seguintes actividades:

1) Organizar e colaborar em cursos de formação com vista ao de-
senvolvimento de competências pessoais e profissionais;

2) Prestar outros serviços à comunidade enquadrados numa pers-
pectiva de apoio à formação e investigação, que permitam desenvol-
ver actividades relacionadas cem os valores e princípios da associa-
ção:

a) Organizar eventos, nomeadamente conferências, worksshops e
acções de sensibilização e informação;

b) Difundir o conhecimento adquirido das acções pedagógicas e
científicas, através de publicações, assim como fornecer elementos
bibliográficos, textos de apoio e outro material didáctico;

c) Assegurar o desenvolvimento de projectos de investigação e
intervenção nos vários domínios das áreas de formação;

d) Colaborar com outras entidades nacionais e ou estrangeiras em
iniciativas que se enquadrem nos âmbitos supracitados.

Associados: podem ser associados pessoas singulares maiores de 18
anos e pessoas colectivas.

Haverá duas categorias de associados:
1) Honorários — as pessoas que através de serviços ou donativos,

dêem contribuição especialmente relevante para a realização dos fins
da associação, corno tal reconhecida e proclamada pela assembleia
geral;

2) Efectivos — as pessoas que se proponham a colaborar na reali-
zação dos fins da associação abrigando-se ao pagamento anual, nos
montantes fixados pela assembleia-geral.

Órgãos: são órgãos da Federação: a assembleia geral, conselho fis-
cal e direcção.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Notária, Teresa Isabel Dias de
Rodrigues Vieira. 3000189805

A.  F. S. D. — ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS
SOLIDÁRIAS COM A DEFICIÊNCIA

Certifico, narrativamente que, no Cartório Notarial de Coimbra,
no livro de notas para escrituras diversas n.º 16-A, de fls. 134 a 135,



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 39 — 23 de Fevereiro de 20064150-(6)

foi constituída, em data de hoje, a Associação com a denominação
em epígrafe, que tem a sua sede na Rua de Carlos Seixas, 9, 5.º, D,
freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra, tendo
por objecto o apoio a crianças e jovens portadores de deficiência e o
apoio às famílias de crianças e jovens portadores de deficiência.

Podem ser sócios da Associação:
a) Pessoas singulares, maiores;
b) Pessoas singulares, menores, devidamente autorizadas pelos seus

representantes legais;
c) Pessoas colectivas.
Os associados poderão ter as seguintes classes ou categorias:
a) Sócio efectivo: as pessoas que se proponham contribuir para a

realização dos fins da Associação, obrigando-se ao pagamento da quota
mensal no montante a fixar, inicialmente, em assembleia geral, pos-
teriormente actualizável ao ano pela direcção;

b) Sócio honorário: as pessoas que, por serviços prestados ou do-
nativos atribuídos à Associação, designadamente relevantes para a
realização dos seus fins, a assembleia os reconheça como tal.

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

De conformidade com o original.

3 de Janeiro de 2006. — O Colaborador, devidamente autorizado,
Armindo Gonçalves Augusto. 3000190020

SOLSIL — ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DO SILVEIRO

Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro 2005, exarada a
fls. 116 do livro de notas para escrituras diversas n.º 6-G, do Cartório
Notarial de Oliveira do Bairro, a cargo da notária licenciada Maria
Briolanja Nolasco Pires, foram alterados parcialmente os estatutos
da Associação em epígrafe, de solidariedade social, sem fins lucrati-
vos, com sede à Rua das Areias, 46, lugar do Silveiro, freguesia de
Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, pessoa colectiva de identifica-
ção n.º 502759534, quanto aos artigos 12.º, 19.º e 30.º

Está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Técnica do Notariado, delegada,
Nancy Tavares Tavares. 3000190024

CENTRO DE YOGA DE SINTRA — CHAKRA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 88 do livro de
notas n.º 519-D, do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída
uma associação por tempo indeterminado, com a denominação em
epígrafe, tem a sua sede na Avenida do Movimento das Forças Arma-
das, 14, 3.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria e São Miguel, conce-
lho de Sintra e tem por objecto social a promoção e divulgação do
yoga e de outras práticas orientais.

Os associados são todos os que se identificarem com os objectivos
constantes dos estatutos.

O processo de admissão dos associados será fixado pela direcção.
A admissão como associado envolve plena adesão aos estatutos da

associação.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Luís Manuel
Manito Marques. 3000190088

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PARA A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL — ITIME

Certifico que no dia 12 do corrente mês de Dezembro foi dissolvi-
da e liquidada a associação Instituto de Tecnologia e Inovação Para a
Modernização Empresarial — ITIME, conforme escritura de dissolu-
ção e liquidação de associação exarada de fls. 103 a 103 v.º, do livro
de notas n.º 1-A de escrituras diversas do Cartório de Isaura Revés
Deodato, sito na Alameda de Roentgen, 8, em Lisboa.

20 de Dezembro de 2005. — A Notária, Isaura Revés Deodato.
3000190288

INSTITUTO DE ARBITRAGEM COMERCIAL

Certifico que por escritura outorgada em 19 de Dezembro de 2005,
exarada a fls. 131 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 44-A,
do Cartório a cargo da notária, Sandra Marisa Teixeira Bretes Vito-
rino, foram alterados os estatutos da associação denominada Institu-
to de Arbitragem Comercial, número de identificação de pessoa co-
lectiva 505300613, com sede na Rua das Portas de Santo Antão, 89,
Lisboa.

a) Eliminação do n.º 8 do artigo 17.º, passando o n.º 9 desse artigo
a n.º 8;

b) Alteração da sede do Instituto para a Rua de Ferreira Borges,
Porto, Palácio da Bolsa;

c) Em consequência altera a redacção dos artigos 1.º, 3.º, n.º 1, e
altera ainda os artigos 4.º, n.os 1 e 2, artigo 11.º, n.º 2 e artigo 23.º

Está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000190364

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE RENDO

Certifico narrativamente que por escritura de hoje, exarada a fl. 102
do livro de notas n.º 15, do Cartório Notarial a cargo de Agostinho
Miguel Corte, foi alterado o artigo 2.º, dos Estatutos da Associação
de Caça e Pesca de Rendo, com sede na freguesia de Rendo, concelho
do Sabugal, inscrita no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, sob o
n.º  504879846, ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A Associação tem por objecto social gerir zonas de caça de
interesse Associativo ou participar na gestão de zonas de caça de
interesse Nacional 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 pratica 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;

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 pratica da caça e pesca desportiva bem como tudo
o que se relacione com interesses da natureza;

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2006. — O Notário, Agostinho Miguel Corte.
3000190368

VIANA SOLIDÁRIO — BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS DADORES DE SANGUE

DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO

Certifico que, por escritura de constituição de associação, outorga-
da no Cartório Notarial a cargo da notária licenciada Maria Isaura
Abrantes Martins, sito na Rua do Poço, n.os 28 e 30, na freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria Maior), concelho de Viana do Castelo,
em 13 de Janeiro de 2006, exarada de fl. 134 a fl. 135 v.º do respec-
tivo livro de notas para escrituras diversas n.º 39-B, foi constituída a
associação com a denominação Viana Solidário — Benemérita Asso-
ciação Humanitária dos Dadores de Sangue do Concelho de Viana do
Castelo, sem fins lucrativos, por tempo indeterminado, com sede na
Rua do Sol, lote 207/9, Suave Mar, Edifício Minho Lar, na freguesia
de Chafé, concelho de Viana do Castelo, tendo por objecto, a promo-
ção altruísta e desinteressada da dádiva de sangue e a inscrição de
dadores voluntários para a sua prática habitual e que fomentem, nesta
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área, o dever moral de solidariedade entre os cidadãos, para além de
prestar assistência a doentes em situação de emergência. A Associa-
ção exercerá preferencialmente a sua actividade no concelho de Via-
na do Castelo, muito embora os seus serviços possam reflectir-se ou
estender-se fora dele, mas sempre sujeitos ao seu ideal e às regras de
boa vizinhança.

Podem ser associados da Associação, todas as pessoas, maiores, que
desejem assumir essa qualidade e que se identifiquem com os objecti-
vos desta Associação.

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

As receitas da Associação são constituídas por:
a) Jóias e quotas dos associados;
b) As comparticipações solidárias;
c) Os rendimentos de bens próprios;
d) As doações, legados e heranças, e respectivos rendimentos;
e) Os subsídios do Estado ou de organismos oficiais;
f) Os donativos e produtos de festas ou subscrições;
g) Outras receitas.

13 de Janeiro de 2006. — A Notária, Maria Isaura Abrantes
Martins. 3000190849

ASCP — ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
PARA A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE PONTES

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de Lisboa,
Marta Chalaça, em 14 de Julho de 2005, exarada a fls. 29 e sgs. do
livro de notas para escrituras diversas n.º 22-A, foi constituída uma
associação sem fins lucrativos, com a denominação ASCP — Associa-
ção Portuguesa Para a Segurança e Conservação de Pontes, com sede
em Vila Nova de Gaia, Rua de Silva Tapada, 379, Edifício do Labo-
ratório de Apoio à Construção da Ponte de São João, cujo fim con-
siste promover a cooperação técnica e cientifica e contribuir para a
divulgação e o desenvolvimento do sector da segurança e conserva-
ção de pontes. Assegurar a representação portuguesa na IABMAS
(Internacional Association for Bridge Maintenance and Safety) e em
outras associações congénitas.

Podem ser sócios da Associação indivíduos ou entidades colectivas,
interessados nos problemas da segurança e conservação de pontes, cuja
admissão seja aceite pela direcção da Associação mediante proposta
de um sócio efectivo no exercício dos seus direitos.

Conferido está conforme o original não havendo nada que restrin-
ja, omita, amplie, modifique ou condicione o que foi certificado.

15 de Dezembro de 2005. — A Notária, Maria Marta de Matos
Ferreira Chalaça das Neves. 3000191124

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL
E SERVIÇOS DE VIMIOSO

Certifico que, por escritura de 13 de Julho de 2005, lavrada de fls.
20 e 21 do livro de notas para escrituras diversas n.º 20-D, do Cartó-
rio Notarial de Vimioso, foram alterados parcialmente os estatutos
da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Vimioso, com sede
na freguesia e concelho de Vimioso, no sentido de alterar parcial-
mente os seus estatutos, nomeadamente quanto à denominação (arti-
go 1.º), que passa a ser a seguinte: Associação Comercial, Industrial e
Serviços de Vimioso e quanto ao artigo 3.º relativo ao objecto que
passa a ser o seguinte:

a) A defesa dos legítimos interesses e direitos de todos os comer-
ciantes, industriais e prestadores de serviços associados, seu prestígio
e dignificação;

b) Contribuir para o harmónico desenvolvimento do comércio que
representa;

c) Promover um espírito de solidariedade e apoio recíproco entre
os seus associados, com vista à orientação de um clima de progresso
do concelho e uma justa paz social

São ainda alterados os artigos: 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 14.º,
15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º,
30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, e 40.º, mantendo
tudo o restante.

Está conforme o original, na parte a que respeita.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição legal,
(Assinatura ilegível.) 3000191183

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA E. B. 2.º E 3.º CICLOS — SÃO VICENTE

Alteração de Estatutos da Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação dos Alunos da Escola C+S de Vila
do Bispo.

CAPÍTULO I

Da natureza, sede e fins da associação

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da E. B. 2.º e 3.º
Ciclos — São Vicente, designada nestes estatutos por associação, é
constituída pelos pais e encarregados de educação dos alunos desta
escola, que dela quiserem fazer parte e tem a sua sede naquele estabe-
lecimento de ensino.

ARTIGO 2.º

A associação é uma instituição sem fins lucrativos, constituída por
tempo indeterminado, que se rege pelos presentes estatutos e demais
leis aplicáveis.

ARTIGO 3.º

A associação tem por objectivos:
a) Dar parecer sobre as linhas gerais da política de educação naci-

onal e da juventude e sobre a gestão do estabelecimento de ensino;
b) Fomentar a colaboração permanente entre os alunos, corpo

docente, pais e encarregados de educação, bem como criar condições
para a efectiva participação destes últimos nas tarefas educativas que
lhes compete.

ARTIGO 4.º

Para a realização de seus fins compete nomeadamente à associa-
ção:

a) Promover contactos com outras associações congéneres, no-
meadamente para a realização de iniciativas de interesse comum;

b) Recolher opiniões e pareceres dos pais e encarregados de educa-
ção sobre problemas educativos e culturais ou outros de interesse para
os seus educandos, dando deles conhecimento ao conselho directivo
da escola e outras entidades;

c) Recolher os elementos mais relevantes da vida da escola, dando
conhecimento dos mais importantes aos pais e encarregados de edu-
cação;

d) Informar os pais e encarregados de educação, alunos, professo-
res e demais funcionários da escola sobre as actividades da associação;

e) Intervir junto das entidades oficiais e particulares por si ou em
conjugação com o conselho directivo, sempre que a sua acção possa
ser interesse para os alunos;

f) Colaborar na realização e estimular as actividades culturais, re-
creativas, desportivas e de ocupação dos tempos livres dos alunos;

g) Promover debates, colóquios, conferências, sessões de estudo e
outras actividades afins, sobre problemas de educação e juventude;

h) Promover e designação de representantes da Associação nos
diversos órgãos da escola onde tenham assento, bem como noutras
entidades interessadas no domínio da educação.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

1 — São associados os pais e encarregados de educação dos alunos
desta escola, que se inscrevem na associação.

2 — A inscrição dos associados efectua-se mediante o preenchi-
mento e entrega do respectivo boletim.

3 — Os associados poderão fazer-se representar na assembleia ge-
ral pelos respectivos conjugue.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Examinar na sede, a escrita e contas da Associação, nas condi-

ções e prazos a estabelecer pela direcção;
d) Participar nos grupos de trabalho que se constituírem e partici-

par nas tarefas gerais da Associação;
e) Propor aos órgãos sociais iniciativas que entendem poder con-

tribuir para os objectivos da Associação;
f) Pedir a convocação de assembleias gerais extraordinárias.
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ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem elei-

tos;
b) Cumprir as disposições estatuárias e os regulamentos internos;
c) Colaborar activamente nas tarefas da Associação:
d) Contribuir com uma quota mínima, a fixar pela associação ge-

ral;
e) Comunicar à direcção a mudança de residência.

ARTIGO 8.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) Por falta de pagamento de quota;
b) A pedido do próprio por escrito;
c) Por infracção aos estatutos, reconhecida pela assembleia geral;
d) Por deixar de ter filhos ou educandos na Escola.

CAPÍTULO III

Organização e funcionamento da associação

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 9.º

São considerados órgãos sociais os seguintes:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

1 — Os membros da mesa da assembleia geral e dos outros órgãos
sociais são eleitos por um ano em assembleia geral ordinária a reali-
zar até 30 dias após o inicio oficial do ano lectivo.

2 — Nenhum cargo nos órgãos sociais é remunerado.
3 — Os membros eleitos para os órgãos sociais tomarão posse nos

10 dias seguintes à data da eleição, após o que se consideram em exer-
cício de funções, até a tomada de posse de novos órgãos sociais elei-
tos.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral, órgão soberano da Associação é constitu-
ída por todos os associados.

2 — Sempre que a assembleia geral não delibera em contrario, nela
poderão participar os professores, os alunos, pessoal auxiliar e admi-
nistrativo, bem como pais e encarregados de educação não sócios,
mas sem direito a voto, salvo se satisfazerem as condições previstas
no artigo 5.º

3 — Só terão direito a voto os associados com a quota anual liqui-
dada.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, vice-pre-
sidente, que substitui o primeiro nas suas ausências e impedimentos e
dois secretários.

ARTIGO 13.º

Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre as directrizes gerais de actuação da Associação;
b) Apreciar e votar o relatório de actividades e as contas da Direc-

ção;
c) Eleger a sua mesa e os restantes órgãos sociais por escrutínio

secreto;
d) Decidir sobre propostas que lhe sejam apresentadas pelo presi-

dente da mesa, pela Direcção ou por qualquer associado presente;
e) Decidir sobre o destino a dar aos saldos das contas de exercício

anterior;
f) Alterar os presentes estatutos;
g) Revogar o mandato de alguns ou de todos os elementos dos

órgãos sociais que pela sua actuação derem motivo para tal, podendo
na mesma reunião, eleger o associado ou associados que devem subs-
tituir os elementos cujo mandato tenha sido revogado;

h) Pronunciar-se sobre a perra de direitos do associado, que seja
proposta pela direcção;

i) Fixar o valor mínimo da quota a pagar pelos associados, bem
como os prazos e sua forma de pagamento;

j) Decidir da extinção da Associação e deliberar sobre o destino
a dar aos bens da mesma.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral extraordinária terá lugar, sempre que for con-
vocada pelo presidente da mesa, a pedido da direcção, do conselho
fiscal ou por mínimo de trinta associados, com indicação prévia da
ordem de trabalhos. Neste ultimo caso, tem obrigatoriamente que estar
presentes dois terços dos requerentes.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral será convocada pelo presidente com, pelo
menos, oito dias de antecedência, por qualquer meio de comunicação
que considere conveniente.

2 — Da convocatória constara a data, hora e local e a ordem de
trabalhos.

3 — As assembleias gerais só poderão funcionar em primeira con-
vocação, meia hora depois, com qualquer numero de associados.

ARTIGO 16.º

As deliberações das assembleias gerais serão tomadas por maioria
simples, salvo nos casos de:

a) Alteração dos estatutos, para o que se toma necessário observar
a maioria de três quartos da totalidade dos presentes;

b) Extinção da Associação, para o que se toma necessário observar
a maioria de três quartos dos associados.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 17.º

1 — A direcção é composta pelos seguintes membros:
1 presidente;
1 vice-presidente;
1 tesoureiro;
1 secretário;
3 vogais.
2 — Nas ausências ou impedimentos do presidente e ou do tesou-

reiro estes serão substituídos, respectivamente, pelo vice-presidente e
por um dos vogais.

ARTIGO 18.º

1 — Na primeira sessão de trabalhos a direcção fixara a periodici-
dade das suas reuniões ordinárias, devendo efectuar obrigatoriamente
uma por mês.

2 — As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presiden-
te, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer um dos seus membros.

3 — A direcção decide por maioria simples.
4 — O presidente (ou o seu substituto) tem voto de desempate.
5 — Os membros da direcção são solidariamente responsáveis pelo

regular exercício das actividades da Associação.

ARTIGO 19.º

Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e assegurar

a realização das actividades que se enquadram nas finalidades da asso-
ciação;

b) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que a au-
xiliem na prossecução das finalidades da Associação;

c) Elaborar o relatório de actividades e contas que apresentará à
assembleia geral ordinária para o efeito convocada;

d) Gerir os bens da Associação;
e) Deliberar sobre a suspensão de qualquer associado, submetendo

tal deliberação à apreciação da assembleia geral;
f) Representar a Associação;
g) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral quando o

julgue necessário;
h) Propor à assembleia geral o valor mínimo da quota, bem como

os prazos e sua forma de pagamento;
i) Elaborar balancetes trimestrais;
j) Manter um livro de actas das reuniões devidamente escriturado;
k) Designar o vogal substituto do tesoureiro nas suas ausências ou

impedimentos.
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SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 20.º

Compete ao conselho fiscal é constituído por:
1 presidente;
1 relator;
1 secretário.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Cooperar com a direcção, acompanhando assiduamente a acti-

vidade desta;
b) Controlar a administração financeira da associação e visar os

balancetes trimestrais;
c) Dar parecer sobre o relatório de actividades e das contas apre-

sentadas pela Direcção, bem como de projectos orçamentais ou des-
pesas extras;

d) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedido
da assembleia geral ou da direcção;

e) Pedir a convocação da assembleia geral extraordinária quando o
julgue necessário;

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 22.º

1 — As receitas da Associação são constituídas pelas quotas anuais
cobradas aos associados (receitas ordinárias) e por quaisquer outras
receitas, nomeadamente subsídios, donativos, doações ou legados que
lhe sejam eventualmente atribuídos (receitas extraordinárias).

2 — O valor da quota anual é estabelecido voluntariamente por cada
associado e será indicado no boletim de inscrição, não podendo, no
entanto, ser inferior ao valor mínimo fixado pela assembleia geral.

3 — O pagamento das quotas será efectuado apenas numa presta-
ção, no princípio do ano lectivo.

4 — Podem, no entanto, ser admitidos sócios em qualquer altura
do ano, desde que paguem integralmente a quota anual.

5 — O associado que, por qualquer razão, deixar de pertencer à
associação, não tem direito a reembolso das quotizações já pagas ou
de qualquer percentagem sobre elas.

6 — Excepcionalmente, a direcção poderá dispensar do pagamen-
to das quotas os associados que provem estar impossibilitados desse
pagamento.

ARTIGO 23.º

1 — Todos os valores monetários da Associação serão depositados
em estabelecimento bancário, à ordem da direcção em exercício, ob-
servado o disposto no n.º 3 do presente artigo.

2 — A movimentação de contas bancárias da Associação só pode-
rá ser feita com as assinaturas em conjunto do presidente da direcção
e do tesoureiro ou nos seus impedimentos ou ausências pelas dos seus
substitutos.

3 — Para as despesas correntes haverá um fundo permanente (fundo
de maneiro), a fixar pela direcção e movimentado pelo tesoureiro.

CAPÍTULO V

Das eleições

ARTIGO 24.º

1 — As candidaturas para os órgãos sociais constarão de listas a
apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral até ao fim da
primeira quinzena após o inicio oficial do ano lectivo. Estas listas
conterão os nomes dos candidatos apresentados obrigatoriamente pela
direcção e as outras subscritas pelo menos por quinze associados.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 25.º

1 — A associação só poderá ser dissolvida por deliberação de pelo
menos três quartos dos associados reunidos em assembleia geral ex-
traordinária para o efeito expressamente convocada.

2 — A assembleia geral que votar a dissolução deliberará o destino
a dar aos bens da Associação.

ARTIGO 26.º

À airecção eleita competirá elaborar o regulamento interno, a
aprovar pala assembleia geral.

A Associação tem por objectivo:
Dar parecer sobre as linhas da política de Educação Nacional e da

Juventude e sobre a gestão dos estabelecimentos de ensino.
Fomentar a colaboração permanente entre os alunos, corpo do-

cente, pais e encarregados de educação, bem como criar condições
para a efectiva participação destes últimos nas tarefas educativas que
lhes compete. (artigo 3.º dos estatutos).

O Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos de São Vicente, Vila do Bispo, (Assina-
tura ilegível.). — O Presidente da Assembleia Geral da Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos de
São Vicente, Vila do Bispo, (Assinatura ilegível.)

Está conforme.

19 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000191271

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES MONTE NETO

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, de fl. 20
a fl. 21 do livro de notas para escrituras diversas n.º 131-C, do Car-
tório Notarial de Almodôvar, a cargo do notário licenciado José Fran-
cisco Colaço Guerreiro, foram, parcialmente, alterados os estatutos
da associação com a denominação em epígrafe, pessoa colectiva
n.º 504663038, com sede na vila, freguesia e concelho de Almodôvar,
relativamente ao artigo 2.º do pacto social, o qual passou a ter a re-
dacção seguinte:

São objectivos da Associação de Caçadores do Monte Neto: esta-
belecer a união entre caçadores e pescadores e defender os seus inte-
resses, pugnar pelo melhoramento e defesa da caça e pesca, contri-
buir para o desenvolvimento do desporto do tiro ao chumbo, servir a
região, promovendo competições que interessam como motivo de
turismo e gerir zonas de caça associativas ou participar na gestão de
zonas de caça nacionais ou municipais.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro
Paleta. 3000191336

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA SERRA BAIXA

Alteração parcial de estatutos

Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro de 2006, exarada a
fl. 55, do livro de notas n.º 134-D, do Cartório Notarial de Serpa,
foram alterados parcialmente os estatutos da associação denominada
Associação de Caçadores da Serra Baixa, com sede na Rua do Barran-
co, 1, freguesia de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa, quanto
ao artigo 2.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte nova redacção:

O objecto desta associação consiste em proporcionar aos associa-
dos o exercício da actividade venatória, contribuir para o fomento e
protecção das espécies cinegéticas, e gerir zonas de caça associativa,
zonas de caça turística e zonas de caça municipais.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Vaz Martins Miguel. 3000191345

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA DA MOURELA

Certifico que, por escritura de 24 de Janeiro de 2006, lavrada no
Cartório Notarial de Montalegre, a cargo do Primeiro-Ajudante, Car-
los Alberto Diogo Martins, por o respectivo titular se encontrar des-
tacado na Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, exarada a fl. 49
e seguintes, do respectivo livro n.º 926-A, foram alterados os estatu-
tos da associação denominada Associação de Caça da Mourela, com
sede no lugar e freguesia de Pitões das Júnias, concelho de Montale-
gre, quanto ao seu objecto que passou a ser o seguinte:

A associação tem como objecto a promoção cultural, desportiva e
recreativa dos seus associados, a constituição e gestão de zonas de
caça associativa, contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos
e para a prática ordenada e melhoria do exercício da caça, fomentar
e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a caça, promover
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acções de formação e informação dos seus associados e dos agriculto-
res com vista a fomentar o desenvolvimento e aproveitamentos dos
recursos cinegéticos de forma sustentada e a contribuir para a conser-
vação e manutenção das espécies e habitats protegidos e representar
os interesses dos seus associados em matérias relacionadas com a ac-
tividade cinegética a todos os níveis, quer directamente quer por in-
termédio de estruturas associativas de grau superior.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, em exercício,
(Assinatura ilegível.) 3000191473

ASSOCIAÇÃO PREVENIR

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2005, no Cartó-
rio Notarial de Maria Isabel Rito Buco, lavrada com início a fl. 126
do livro de notas para escrituras diversas número setenta e quatro
deste Cartório, foram remodelados totalmente os estatutos da associ-
ação sem fins lucrativos Associação Prevenir, com sede em Lisboa,
na Rua de Heliodoro Salgado, 36, rés-do-chão, direito, freguesia de
Penha de França, sem fins lucrativos, tem como objecto a prevenção
e promoção da saúde, prevenção da doença mental, prevenção das
toxicodependências, prevenção do stress ocupacional, prevenção dos
acidentes de trabalho, formação de agentes educativos e agentes de
saúde e promoção da igualdade de género, bem como de políticas de
não discriminação quanto ao género, raça, origem e credo.

São condições para a admissão dos associados a identificação com
os objectivos constantes nos estatutos, bem como a solicitação da
sua inscrição junto da direcção da Associação Prevenir mediante pa-
gamento da quota anual.

Para o processo de saída voluntária da Associação Prevenir, os asso-
ciados devem endereçar requerimento à direcção, a qualquer momento.

A qualidade de associado pode ser retirada por proposta da direc-
ção à assembleia geral, em caso de comportamento considerado lesi-
vo aos interesses da Associação Prevenir ou não pagamento das quo-
tas anuais.

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à Associ-
ação Prevenir não tem direito a reaver as quotizações que haja pago
sem prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas
ao tempo em que foi membro da Associação Prevenir.

Os estatutos não podem reduzir os direitos dos associados pelo facto
destes serem também seus trabalhadores ou beneficiários, salvo no que
respeita ao voto nas deliberações respeitantes às retribuições de tra-
balho, regalias sociais ou quaisquer benefícios que lhes respeitem.

20 de Janeiro de 2006. — A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
3000191481

TEMPLO FO GUANG SHAN PORTUGAL — ASSOCIAÇÃO

Certifico que no dia 5 de Janeiro de 2006, de fl. 81 a fl. 82 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 55-A, do Cartório Notarial
de Carlos Manuel da Silva Almeida em Lisboa, sito na Avenida dos
Defensores de Chaves, 51-B, a cargo do notário Carlos Manuel da
Silva Almeida, se encontra exarada uma escritura de constituição de
uma associação, que é uma associação, sem fins lucrativos, por tem-
po indeterminado.

Denominação

A designação supra epigrafada.

Sede

A sede da Associação, é em Lisboa, na Rua da Centieira, 35-A,
freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

Objecto

A associação tem por objecto a constituição de um templo e de
uma comunidade monástica budista em Portugal e através dela prati-
car e promover o Budismo Humanista, competindo-lhe, para tanto,
providenciar e praticar tudo quanto possa contribuir para o respecti-
vo progresso religioso, social e cultural.

Admissão de associados

A Associação tem três categorias de associados:
Fundadores: Chua Yong Kiau, Lee Yuen Ching, Lam Nimh, Ghong

Suit Hzong, Shih Miao Shiunn, Lin Jui-Yi.
Honorários: todos aqueles que a Associação assim distinga por te-

rem prestado a esta uma colaboração de especial relevo e importân-

cia, sendo da competência da assembleia geral, sob proposta funda-
mentada da direcção ou de dez por cento dos associados efectivos,
em pleno gozo dos seus direitos sociais, atribuir os títulos de Associ-
ado Honorário, presidente Honorário. Vice-presidente Honorário e
Director Honorário.

Efectivos: pode ser feita a admissão por convite da direcção ou
por requerimento apresentado pelo candidato.

Os candidatos deverão ser monges budistas, como tal reconhecidos
pela Blia-Buda’s Light International Association.

A admissão dos associados é da competência da Direcção, depois
de esta verificar que o candidato preenche todos os requisitos legais e
estatutariamente exigidos.

Exclusão de associados

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que deixarem de satisfazer as condições exigidas para a ad-

missão, referidas nos presentes estatutos;
b) Os que tenha promovido, consciente e deliberadamente, o des-

crédito ou prejuízo da Associação, dos seus órgãos ou de qualquer as-
sociado, bem assim como os que hajam praticado actos contrários
aos objectivos da Associação ou susceptíveis de afectar gravemente o
seu prestígio;

c) Os que se recusem ao desempenho dos cargos sociais para que
tenham sido eleitos, salvo caso de impossibilidade temporária ou per-
manente, ou a acatar as deliberações da assembleia geral ou da direc-
ção tomadas de acordo com a lei e os estatutos;

d) Os que, por cais de nove meses, estejam em mora quanto ao
pagamento de quotas ou de qualquer outro encargo e não regularizem
tal débito dentro do prazo que lhes for comunicado para esse efeito
pela direcção.

No caso das alíneas a), b) e c), a exclusão compete à assembleia
geral, sob proposta da direcção, no caso da alínea d) a exclusão com-
pete à direcção, que poderá igualmente decidir a readmissão uma vez
resolvido o débito.

5 de Janeiro de 2006. — A Terceira-Adjunta, Luísa Maria
Gonçalves Kuti. 3000191634

AXU MAL — GRUPO CARNAVALESCO

Certifico, narrativamente, que, por escritura outorgada no Cartó-
rio Notarial Dr.ª Fátima Barreira, a cargo da notária licenciada Maria
de Fátima Teixeira da Costa Barreira, 5 de Janeiro de 2006, e lavrada
a fl. 24 seguintes, do livro n.º 34-M, foi constituída a associação de-
nominada Axu Mal — Grupo Carnavalesco, com sede na Rua de José
Rodrigues Miguéis, 3, rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de
Ovar, a qual tem por objecto:

A actividade cultural e recreativa, desfiles carnavalescos, espectá-
culos e todos os afins das associações culturais e recreativas.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Notária, Maria de Fátima Teixeira Costa
Barreira. 3000191776

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO
PARA A DEFICIÊNCIA MENTAL

Certifico que, por escritura de 25 de Janeiro de 2006, exarada de
fl. 134 a fl. 135 do livro de notas para escrituras diversas n.º 22-A,
do Cartório Notarial da Notária Carmen Maria Coelho Mota Neves,
foram alterados os artigos 25.º e n.º 2 do 26.º, dos estatutos de Asso-
ciação com a denominação Associação Nacional de Desporto para a
Deficiência Mental, que passarão a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 25.º

A direcção é um órgão executivo da Associação Nacional de Des-
porto para a Deficiência Mental, composto por sete ou nove mem-
bros, constituído pelo presidente da Associação, por três vice-presi-
dentes, por um secretário, por um tesoureiro e por um ou três vogais.

ARTIGO 26.º

1 — (Mantém-se inalterado.)
2 — Compete aos vice-presidentes:
a) Substituir o presidente nas suas ausências ou impedimentos;
b) Representar a Associação ao nível das delegações regionais e

assegurar o seu regular funcionamento;
c) Orientar a acção da Associação ao nível das delegações regio-

nais e dirigir os seus trabalhos.
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3 — (Mantém-se inalterado.)
4 — (Mantém-se inalterado.)
5 — (Mantém-se inalterado.)

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2006. — A Notária, Carmen Maria Coelho Mota
Neves. 3000191760

CLUBE DO MAR COSTA DO SOL — CMCS

Certifico que no dia 25 do corrente mês de Janeiro, de fl. 38 a
fl. 39 v.º do livro de notas n.º 25-A de escrituras diversas do Cartório
Notarial de Oeiras, a cargo da notária, licenciada Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes, se encontra exarada uma escritura de cons-
tituição de uma associação, donde, além do mais, consta o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A Associação adopta a denominação Clube do Mar Costa do
Sol — CMCS.

ARTIGO 2.º

1 — A Associação tem sede no concelho de Oeiras, na Rua de Ceuta,
6, 5.º, C, freguesia de Linda-a-Velha.

ARTIGO 3.º

1 — Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia inicial e
de uma quota mensal, a fixar em assembleia geral, com que concor-
rem para o património social.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 — A competência e forma a funcionamento da assembleia geral
são as prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente nos
artigos 172.º a 179.º do Código Civil.

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por três associa-
dos: um presidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 6.º

1 — À direcção, composta por sete associados, um dos quais será o
presidente, compete supervisionar todas as iniciativas tendentes à
realização dos objectivos da Associação, bem como assumir as fun-
ções administrativas, financeiras e disciplinar.

ARTIGO 7.º

1 — Ao conselho fiscal, composto por três elementos, um dos quais
será o presidente, compete fiscalizar e dar parecer sobre os actos
administrativos e financeiros da direcção.

ARTIGO 8.º

1 — No que estes estatutos sejam omissos aplica-se a lei geral e o
regulamento geral interno, cujo aprovação e alteração são da compe-
tência da assembleia geral.

À associação ora constituída compete o cartão provisório de pes-
soa colectiva número P 507585380, na actividade número 92620.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — Por delegação, Mariana Aguiar Santos.
3000192047

ASSOCIAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS DE MASSAMÁ

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Natureza e sede

1 — A Associação para a Divulgação das Novas Tecnologias de
Massamá apenas designada por Associação, é uma associação juvenil

sem fins lucrativos constituída por jovens dos 18 aos 30 anos com
interesse pelas várias áreas da Engenharia, Ciência e Novas Tecnolo-
gias.

2 — A Associação tem personalidade jurídica.
3 — A Associação tem sede na Rua de Ramalho Ortigão, 1, G-1,

Massamá.
ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associ-

ados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude;

b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas
aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privada
visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequa-
das à sua condição.

ARTIGO 3.º

Atribuições

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

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

b) Organizar grupos de trabalho para a investigação, estudo e aná-
lise de questões juvenis;

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

d) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários;
e) Promover a formação dos jovens, tendo em vista a sua integra-

ção social;
f) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 — São sócios da Associação todos os que se identificarem com
os objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos
aqui estabelecidos.

2 — São sócios da Associação todos os jovens com menos de 30
anos propostos por dois sócios e que nela se desejam inscrever medi-
ante proposta à direcção, a inscrição de jovens menores de 18 anos
está dependente da autorização de quem exerce o poder paternal.

3 — A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-
mento considerado lesivo dos interesses da Associação.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 — São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
2 — Constituem deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias das Associações, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

São órgãos da Associação:
A assembleia geral:
A direcção;
O conselho fiscal.
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ARTIGO 7.º

Assembleia geral

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

2 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente, por convocatória de um décimo dos sócios.

3 — A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
três sócio, eleita em lista maioritária.

4 — Compete à assembleia geral:
a) Alterar e reformar os estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;
c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas de gerência;
e) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
f) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja justificável por

proposta da direcção.
ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída por
cinco elementos eleitos em lista maioritária.

A Associação é composta por:
a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um secretário;
d) Um tesoureiro;
e) Um vogal.
2 — A direcção reúne, ordinariamente uma vez por mês e extraor-

dinariamente por convocação de dois dos seus membros.
3 — Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a Associação;
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.
ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é composto por 3 elementos eleitos pelo
método de Hondt com os seguintes cargos:

a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um secretário.
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentadas

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Produto de venda de publicações próprias;
c) Quotização dos sócios a fixarem assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de 3 anos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

1 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta dos votos, excepto para as alterações estatutárias em que é

exigível maioria qualificada de três quartos dos membros presentes
havendo quórum, e para a deliberação sobre a dissolução da associa-
ção em que é exigível maioria de três quartos de todos os sócios.

2 — Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

(Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — O Presidente da Junta de Freguesia,
(Assinatura ilegível.) 3000192238

ASSOCIAÇÃO JUVENIL OCUPAÇÃO VIVA

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Natureza e sede

1 — A Associação Juvenil Ocupação Viva, adiante designada por
Associação, é constituída por jovens até aos 30 anos que comungam
dos objectivos definidos nestes estatutos.

2 — A Associação tem personalidade jurídica.
3 — A Associação tem sede em Vila Real, Avenida da Europa, Lote

11, 1.º, esquerdo, 5000-557 Vila Real.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associ-

ados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude;

b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas
aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privada
visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequa-
das à sua condição.

ARTIGO 3.º

Atribuições

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

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

b) Organizar grupos de trabalho para a investigação, estudo e aná-
lise de questões juvenis;

c) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários;
d) Promover a formação dos jovens, tendo em vista a sua integra-

ção social;
e) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos;
f) Incentivar os jovens do concelho para a prática de actividades

de âmbito cultural, desportivo e social;
g) Colaborar em actividades de acção social local.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 — São sócios da Associação todos os que se identificarem com
os objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos
aqui estabelecidos.

2 — O processo de admissão dos sócios será fixado pela direcção.
3 — A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-

mento considerado lesivo dos interesses da Associação.
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ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 — São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
2 — Constituem deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias das Associações, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

São órgãos da Associacão:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

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

2 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente, por convocação de um quarto dos sócios.

3 — A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
3 sócios, eleita em lista maioritária.

4 — Compete à assembleia geral:
a) Alterar e reformar os estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;
c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas de gerência;
e) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
f) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja justificável por

proposta da direcção.
ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída por
5 elementos eleitos em lista maioritária.

2 — A direcção reúne, ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente por convocação de 2 dos seus membros.

3 — Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a Associação;
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.
ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é composto por 3 elementos eleitos pelo
método de Hondt.

2 — Compete ao conselho fiscal:
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentadas

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Produto de venda de publicações próprias;
c) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de 1 ano.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

1 — As deliberações dos órgãos são tomadas à pluralidade dos vo-
tos, estando presentes a maioria do número legal dos seus membros,
excepto para as alterações estatutárias em que é exigível maioria
qualificada de três quartos dos membros presentes havendo quórum,
e para a deliberação sobre a extinção da associação em que é exigível
maioria de três quartos de todos os sócios.

2 — Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Junta de Freguesia,
por delegação, (Assinatura ilegível.) 3000192239

ASSOCIAÇÃO OLHO VIVO PARA A ENGENHARIA
E TECNOLOGIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

1 — A Associação Olho Vivo para a Engenharia e Tecnologia de
Macedo de Cavaleiros apenas designada por Associação, é uma asso-
ciação juvenil sem fins lucrativos constituída por jovens dos 18 aos
30 anos com interesse pelas várias áreas da Engenharia, Ciência e
novas Tecnologias.

2 — A Associação tem personalidade jurídica.
3 — A Associação tem sede na Rua do Mercado 5, rés-do-chão,

5340-246 Macedo de Cavaleiros.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associ-

ados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude.

b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas
aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privada
visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequa-
das à sua condição.

ARTIGO 3.º

Atribuições

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

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

b) Organizar grupos de trabalho para a investigação, estudo e aná-
lise de questões juvenis;

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

d) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários;
e) Promover a formação dos jovens, tendo em vista a sua integra-

ção social;
f) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos.
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CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 — São sócios da Associação todos os que se identificarem com
os objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos
aqui estabelecidos.

2 — São sócios da Associação todos os jovens com menos de 30
anos propostos por 2 sócios e que nela se desejam inscrever mediante
proposta à direcção, a inscrição de jovens menores de 18 anos está
dependente da autorização de quem exerce o poder paternal.

3 — A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-
mento considerado lesivo dos interesses da Associação.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 — São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
2 — Constituem deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias das Associações, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

São órgãos da Associação:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

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

2 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente, por convocação de um décimo dos sócios.

3 — A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
3 sócios, eleita em lista maioritária.

4 — Compete à assembleia geral:
a) Alterar e reformar os estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;
c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas de gerência;
e) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
f) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja justificável por

proposta da direcção.
ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída por
5 elementos eleitos em lista maioritária.

A Associação é composta por:
a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um secretário;
d) Um tesoureiro;
e) Um vogal.
2 — A Direcção reúne, ordinariamente uma vez por mês e extra-

ordinariamente por convocação de 2 dos seus membros.
3 — Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;

e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a Associação
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.
ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é composto por 3 elementos eleitos pelo
método de Hondt como os seguintes cargos:

a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um secretário.
2 — Compete ao conselho fiscal:
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentadas

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Produto de venda de publicações próprias;
c) Quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de 3 anos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

1 — As deliberações dos órgãos são tomadas à pluralidade dos vo-
tos, estando presentes a maioria do número legal dos seus membros,
excepto para as alterações estatutárias em que é exigível maioria
qualificada de três quartos dos membros presentes havendo quórum, e
para a deliberação sobre a extinção da associação em que é exigível
maioria de três quartos de todos os sócios.

2 — Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000192242

ASSOCIAÇÃO JUVENIL DIAKONIA

Declaração

Certifico, que a Associação Juvenil Diakonia, pessoa colectiva
n.º 505893088, com sede no Largo da Igreja, 2725-061 Algueirão, se
extinguiu no passado dia 16 de Novembro de 2005 por decisão da sua
assembleia geral reunida em sessão ordinária.

Por ser verdade o acima exposto, vou, enquanto presidente da di-
recção, assinar a presente declaração.

Nuno Regueira Santos.

1 de Fevereiro de 2006. — O Técnico de Notariado, (Assinatura
ilegível.) 3000192390



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 39 — 23 de Fevereiro de 2006 4150-(15)

FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO PORTO

Acta da assembleia geral

Aos 11.º do mês de Novembro de 2004, realizou-se, na sala de
reuniões da Federação Académica do Porto, à Rua do Campo Alegre,
627, na cidade do Porto, uma sessão da assembleia geral da Federação
Académica do Porto.

A reunião foi marcada pelo presidente da mesa da assembleia geral,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único — discussão e aprovação de propostas de alteração
dos estatutos.

Estiveram presentes na reunião as seguintes associações de estu-
dantes federadas: Associação de Estudantes da Faculdade de Econo-
mia da Universidade do Porto; Associação de Estudantes de Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto; As-
sociação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto; Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia
do Porto; Associação de Estudantes do instituto Superior do Serviço
Social do Porto; Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da
Universidade Católica de Porto; Associação de Estudantes da Facul-
dade de Teologia da Universidade Católica do Porto; Associação de
Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto; Associ-
ação de Estudantes da Faculdade de Economia e Gestão da Universi-
dade Católica do Porto; Associação de Estudantes da Escola Superior
de Estudos Industriais e Gestão; Associação de Estudantes da Escola
Superior de Enfermagem de São João; Associação de Estudantes da
Faculdade de Medicina do Porto; Associação de Estudantes da Facul-
dade de Medicina Dentária da Universidade do Porto; Associação de
Estudantes da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto;
Associação de Estudantes da Universidade Portucalense Infante Dom
Henrique.

Justificaram a falta: Associação de Estudantes da Faculdade de Ci-
ências da Universidade do Porto.

Estando presentes 15 associações de estudantes federadas, iniciou-
-se a votação das propostas de alteração estatutárias.

Na votação na generalidade, as propostas de alteração foram apro-
vadas por unanimidade.

Na especialidade, as votações decorreram da seguinte forma: arti-
go 1.º, n.º 3; artigo 16.º, alínea b); artigo 19.º, n.º 2; artigo 21.º, n.º 2;
artigo 23.º, n.º 1; artigo 24.º, n.º 2; artigo 35.º, n.º 2, foram aprova-
dos por unanimidade; o artigo 6.º, n.º 2, aprovado com uma absten-
ção.

Nesta conformidade os estatutos da Federação Académica do Por-
to passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Denominação, âmbito e sede

A Federação Académica do Porto, adiante designada por Federa-
ção, é a organização representativa dos estudantes matriculados nas
instituições de ensino superior, cujas associações de estudantes da Área
Metropolitana do Porto, nela estão Federadas.

2 — A presente Federação é constituída por tempo indeterminado.
3 — A Federação tem sede na cidade do Porto, na Rua do Campo

Alegre, 627.
ARTIGO 2.º

Princípios fundamentais

À Federação presidem, entre outros, os seguintes princípios:
a) Democraticidade — é da própria natureza do movimento asso-

ciativo a sua democraticidade, que pressupõe, entre outros, a consa-
gração de mecanismos de fomento de participação e o respeito pelas
decisões tomadas maioritariamente;

b) Independência — implica o apartidarismo e a religiosidade, não
podendo a Federação submeter-se a qualquer programa de partidos
políticos ou crenças religiosas, organizações estatais ou aplicar a per-
da de independência dos estudantes e dos órgãos representativos, sem
prejuízo de poder vir a Federação a tomar posição sobre quaisquer
problemas políticos do País, em especial problemas de política educa-
cional e de juventude;

c) Representatividade — a Federação, representa e defende os in-
teresses das associações de estudantes nela federadas, de acordo com
o previsto nestes estatutos;

d) Autonomia — a Federação goza de autonomia na elaboração dos
respectivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos órgãos
dirigentes, na gestão e administração do respectivo património e na
elaboração dos planos de actividades;

e) A Federação deverá promover o estabelecimento de consensos
alargados em todas as suas decisões;

f) A Federação respeita em absoluto a autonomia própria de cada
associação de estudantes federada.

ARTIGO 3.º

Objectivos

A Federação terá, entre outros que os seus membros venham a
definir, os seguintes objectivos:

a) Representar os membros federados e defender os interesses que
estes definam como seus;

b) Fomentar o espírito de união, solidariedade e convívio dos estu-
dantes da academia, promovendo a realização de actividades cultu-
rais, desportivas e recreativas;

c) Fomentar o desenvolvimento das associações federadas, nome-
adamente de meios técnicos de que estas dispõem, proporcionando
desta forma, um maior equilíbrio entre as várias associações e contri-
buindo, decisivamente, para o desenvolvimento do movimento asso-
ciativo;

d) Fomentar a adesão à Federação de outras associações da Área
Metropolitana do Porto, na medida do possível e assegurando um
crescimento sustentado da instituição;

e) Pronunciar-se sobre política educacional e de juventude em ge-
ral e promover iniciativas que fomentem a discussão de temas de
interesse estudantil, nomeadamente quanto a questões pedagógicas,
apoio social escolar, saídas profissionais, entre outras;

f) Pronunciar-se, coerentemente, sobre as questões que afectam os
vários subsistemas de ensino universitário e politécnico, quer seja
público, particular e cooperativo ou privado ou concordatário.

ARTIGO 4.º

A Federação poder-se-á pronunciar acerca de problemas próprios
de cada estabelecimento de ensino ou curso, das várias associações
federadas, apenas com um acordo das próprias.

ARTIGO 5.º

Sigla

A Federação é representada pela sigla FAP.

CAPÍTULO II

Membros

ARTIGO 6.º

Admissão e destituição de membros

1 — Podem ser membros da Federação, as associações de estudan-
tes que reúnam, cumulativamente, as seguintes condições:

a) As requeridas pela Lei n.º 33/87, de 11 de Julho;
b) Representem os estudantes de uma instituição ou curso de ensi-

no superior (universitário e politécnico), nos termos da Lei n.º 46/
86, de 14 de Outubro.

2- A assembleia geral decidirá, no prazo de 90 dias após a tomada
de posse dos órgãos da Federação, sabre o calendário adoptar no pro-
cesso de admissão de novos membros, nos termos do n.º 3 deste mesmo
artigo.

3 — As Associações de estudantes que pretendam a sua admissão
na Federação devem solicitar, através dos seus órgãos próprios, à mesa
da assembleia geral da Federação, a sua integração, fazendo acompa-
nhar tal solicitação de documentação comprovativa das condições
previstas no n.º 1 deste mesmo artigo, e vejam esta pretensão apro-
vada por maioria simples dos membros federados, em assembleia ge-
ral expressamente convocada para o efeito.

4 — As associações de estudantes, cuja adesão seja aprovada nos
termos do n.º 3 deste artigo, serão membros de pleno direito, no
mínimo, de seis meses após a tomada de posse dos órgãos da Federa-
ção e, no máximo, até ao final do mandato dos mesmos órgãos.

5 — Pode ser destituída da qualidade de membro da Federação qual-
quer associação de estudantes por não cumprimento desses estatutos
ou atitude altamente lesiva ao interesses da Federação, cabendo essa
decisão à assembleia geral e por aprovação de dois terços dos mem-
bros federados, em assembleia geral convocada para o efeito.
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ARTIGO 7.º

Direito dos membros

São direitos dos membros da Federação:
a) Eleger, propor e credenciar membros para os corpos gerentes

da Federação;
b) Intervir e participar em todas as actividades da Federação e

usufruir de todas as regalias que a mesma possa proporcionar, nos
termos dos regulamentos aplicáveis;

c) Ter acesso às instalações da Federação e respectivos equipamen-
tos, nos termos dos regulamentos aplicáveis.

ARTIGO 8.º

Deveres dos membros

São deveres dos membros da Federação:
a) Contribuir para a prossecução dos afins a que a Federação se

propõe;
b) Participar activamente nas actividades da Federação;
c) Observar o disposto nos estatutos e regulamentos internos;
d) Respeitar as deliberações tomadas pelos corpos gerentes da Fe-

deração, sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, alínea f).

CAPÍTULO III

Financiamento e património

ARTIGO 9.º

Receitas e despesas

1 — Consideram-se receitas da Federação, as seguintes:
a) Apoio financeiro concedido por entidades oficiais;
b) Receitas provenientes da contribuição das associações federa-

das;
c) Receitas provenientes da actividade da Federação;
d) Contribuição de outras entidades, públicas ou privadas.
2 — São despesas da Federação todas as despesas previstas no or-

çamento ordinário e todas as que se vierem a aprovar em orçamentos
extraordinários.

ARTIGO 10.º

Orçamento e plano de actividades

1 — Anualmente, até 30 dias após a tomada de posse, a direcção
deve apresentar à assembleia geral, conjuntamente, o plano de activi-
dades e o orçamento para o ano seguinte.

2 — Ao longo do ano, pode a direcção submeter à aprovação da
assembleia geral propostas relativas ao plano de actividades ao orça-
mento, designadamente sob a forma de orçamentos extraordinários,
que entrarão em execução após aprovação, devendo estes ser apre-
sentados às associações federadas com a convocatória que prevê a sua
votação em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Órgãos

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 11.º

Definição

São órgãos da Federação:
a) A assembleia geral;
b) A mesa da assembleia geral;
c) A direcção;
d) O conselho fiscal;
e) O conselho consultivo.

ARTIGO 12.º

Mandato

1 — O mandato dos elementos eleitos para os órgãos da Federação
é de um ano.

2 — Não é permitida a acumulação de cargos, nem a representa-
ção cumulativa dentro da Federação ou nas actividades da mesma, por
um mesmo indivíduo.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

Definição

A assembleia geral é o órgão máximo da Federação.

ARTIGO 44.º

Composição e representatividade

1 — São membros da assembleia geral, as associações de estudantes
federadas, que se farão representar nesta, por elementos por si desig-
nados.

2 — Cada associação de estudantes federadas, tem direito a um voto.
3 — As associações de estudantes federadas perderão o direito a

voto e a participar em quaisquer órgãos ou comissões da Federação,
durante seis meses, após três faltas injustificadas consecutivas ou seis
alternadas às convocações de assembleia geral, as AAEE eleitas du-
rante esta penalização varão todos os seus direitos restituídos.

4 — Consideram-se faltas justificadas aquelas apresentadas por es-
crito, em papel timbrado da associação dos estudantes em causa, e
entregues ou enviadas ao cuidado do presidente da mesa da assembleia
geral até 24 horas após a hora prevista para o início da reunião em
causa, cabendo à mesa da assembleia geral, as tais justificações.

5 — Caberá à assembleia geral, por decisão de dois terços dos seus
membros efectivos, revogar as consequências do disposto no n.º 3.

ARTIGO 15.º

Funcionamento

1 — O funcionamento da assembleia geral será definido pelo seu
regulamento interno, salvaguardando-se a necessidade do(s) represen-
tantes) de cada associação de estudantes federada estar(em) por esta
mandatado(s).

2 — A assembleia geral funciona como sessão pública, a não ser
que um terço das associações de estudantes federadas, com antecedên-
cia de 48 horas, se pronuncie contrariamente através de requerimen-
to entregue à mesa da assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Competências

Compete, exclusivamente, à assembleia geral, nomeadamente:
a) Elaborar, rever e aprovar por dois terços dos membros da Fede-

ração presentes, o seu regulamento interno;
b) Revisão dos estatutos, por três quartos dos membros presentes;
c) Deliberar sobre quaisquer assuntos respeitantes à Federação, nos

termos do artigo 3.º destes estatutos;
d) Fiscalizar a actividade da direcção;
e) Apreciar o plano de actividades e o orçamento elaborado pela

direcção, cabendo-lhe sugerir as alterações que julgar convenientes;
f) Aprovar o relatório de actividades e contas da direcção;
g) Exonerar a totalidade ou parte dos órgãos da federação, em

caso de grave violação dos estatutos ou atitudes altamente lesivas
dos interesses da Federação, por deliberação de dois terços dos mem-
bros presentes, em assembleia geral convocada expressamente para o
efeito;

h) Deliberar sobe a admissão ou destituição de membros de acordo
com o artigo 6.º;

i) Apreciar e votar os pedidos de demissão dos titulares dos órgãos
da Federação que lhe sejam remetidos;

j) Dissolver a Federação, com a aprovação de mais de três quartos
dos membros;

k) Criar, por sua iniciativa ou por proposta da direcção, comis-
sões especializadas, decidindo o ser âmbito, composição e duração e
aprovando o seu regulamento interno, plano de actividades e orça-
mento;

l) Deliberar por dois terços sobre a criação de actividades com
organização e gestão autónoma, fazendo publicar, posteriormente, no
Diário da Républica, os termos em que estas se desenvolverão.

ARTIGO 17.º

Convocação e periocidade

1 — A assembleia geral é convocada pela mesa, com a antecedên-
cia mínima de sete dias úteis ou 72 horas para reuniões extraordiná-
rias, obrigatoriamente através de carta registada ou publicação em
jornal de grande tiragem e, complementarmente, através de telegra-
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ma ou telefax. Em situações extraordinárias pode a assembleia geral
ser convocada a pedido de:

a) A direcção;
b) O conselho fiscal;
c) Um quinto dos membros efectivos da Federação.
2 — A assembleia geral ordinária reunirá, no mínimo, três vezes

por ano, e com carácter extraordinário, sempre que necessário, cum-
prindo-se o disposto no número anterior.

3 — Da convocatória constarão obrigatoriamente o local, a data,
a hora e a ordem de trabalho.

ARTIGO 18.º

Quórum

As assembleias gerais iniciam-se com poder deliberativo, à hora
marcada, sempre que estiverem presentes, no mínimo mais de meta-
de dos membros federados.

2 — Caso não haja quórum, conforme definido no número anteri-
or, a assembleia geral iniciar-se-á cora poder deliberativo, 30 minutos
após a hora marcada para o seu inicio, qualquer que seja o número de
presenças.

3 — A assembleia geral dar-se-á por terminada, por falta de quó-
rum, no momento em que estejam presentes menos de metade do
número de presenças referido no número anterior.

SECÇÃO III

Mesa da assembleia geral

ARTIGO 19.º

Composição

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

2 — Os membros da mesa da assembleia geral serão obrigatoria-
mente oriundos de associações de estudantes diferentes que sejam
membros da Federação.

ARTIGO 20.º

Competências da mesa da assembleia geral

Compete à mesa da assembleia geral, nomeadamente:
a) Convocar a assembleia geral e divulgar e respectiva ordem de

trabalhos, nos termos do artigo 18.º destes estatutos;
b) Dirigir e moderar a assembleia geral, não tenso os seus elemen-

tos, contudo, direito a voto;
c) Verificar a existência de quórum no inicio dos trabalhos e duran-

te as votações;
d) Receber todas as propostas, requerimentos e moções e colocá-

-los à discussão e votação;
e) Assegurar o bom andamento dos trabalhos e garantir que não

haja entradas nem saídas no decurso das votações;
f) Lavrar as actas, das reuniões e submetê-las a aprovação na reu-

nião da assembleia geral;
g) Propor três elementos do conselho consultivo.

SECÇÃO IV

Direcção

ARTIGO 21.º

Composição

1 — À direcção é composta por nove elementos, entre os quais
um presidente e um tesouro.

2 — Os membros da direcção serão obrigatoriamente oriundos de
associações de estudantes diferentes que sejam membros da Federa-
ção.

ARTIGO 22.º

Competências da direcção

1 — À direcção compete, nomeadamente:
a) Apresentar o plano de actividades e o orçamento à assembleia

geral, assim como o regulamento interno, no prazo de 30 dias após a
sua tomada de posse;

b) Garantir a viabilidade económico-financeira da Federação, sen-
do a direcção responsável por toda a gestão financeira das diversas
áreas da FAP;

c) Administrar o património da Federação, executar as delibera-
ções tomadas pela assembleia geral e cumprir o plano de actividades
aprovado;

d) Debater todos os assuntos julgados relevantes para a Federação;

e) Representar ou fazer representar a Federação;
f) Supervisionar todo o programa de actividades da Federação;
g) Propor os nomes de três dos membros do conselho consultivo;
h) Elaborar o relatório de actividades e contas e apresentar à as-

sembleia geral para aprovação até 15 dias antes do acto eleitoral;
i) Propor à assembleia geral, a criação de actividades com organi-

zação e gestão autónoma, explicitando sempre os termos em que o
pretende fazer.

ARTIGO 23.º

Responsabilidades

1 — Vinculam a Federação em todos os actos de administração
corrente e civil, cumulativamente, o presidente e o tesoureiro dá di-
recção.

2 — Cada um dos membros da direcção é pessoalmente responsá-
vel por todas as medidas tomadas por esta, podendo no entanto, de-
clarar em acta que foi contrário a essas deliberações, e é ainda res-
ponsável pela salvaguarda dos valores pertencentes à Federação.

SECÇÃO V

 Conselho fiscal

ARTIGO 24.º

Composição

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

2 — Os membros do conselho fiscal serão obrigatoriamente oriun-
dos de associações de estudantes diferentes que sejam membros da
Federação.

ARTIGO 25.º

Competências do conselho fiscal

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar toda a movimentação financeira da Federação e sem-

pre que detecte irregularidades informar a assembleia geral no prazo
máximo de oito dias;

b) Dar parecer fundamentado sobre o relatório de contas elabora-
do pela direcção;

c) Elaborar pareceres, atendendo à sua especificidade e sempre que
solicitado por qualquer dos membros da Federação;

d) Apresentar o regulamento interno à assembleia geral, no prazo
máximo de 30 dias após a tomada de posse.

ARTIGO 26.º

Responsabilidades

Cada um dos membros do conselho fiscal é pessoalmente respon-
sável por todas as medidas tomadas por este, podendo, no entanto,
declarar em acta que foi contrário a essas deliberações.

SECÇÃO VI

Conselho consultivo

ARTIGO 27.º

Composição

1 — São membros do conselho consultivo o máximo de nove
membros, dos quais três serão obrigatoriamente o presidente da Fede-
ração, o presidente da mesa da assembleia geral e o presidente do
conselho fiscal.

2 — Serão ainda membros do conselho consultivo aqueles que a
direcção e a assembleia entenderem, e que a assembleia aprovar, de-
vendo estas personalidades exercer actividades com relevância para o
trabalho da Federação.

ARTIGO 28.º

Competências do conselho consultivo

São competências do conselho consultivo:
a) Emitir pareceres sobre todas as questões postas pelo presidente

da Federação, o presidente do conselho fiscal;
b) Emitir pareceres pontuais de ordem técnica, assumindo todas as

responsabilidades inerentes a estes;
c) Esclarecer dúvida e sugerir novos rumos à actuação da Federa-

ção, quer em matéria de política educativa e de juventude, quer em
política de educativa e de juventude, quer em política de organização
e gestão da própria Federação.
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CAPÍTULO V

Eleições

ARTIGO 29.º

Especificação

As disposições do presente capítulo aplicam-se à eleição da direc-
ção, da mesa da assembleia geral e do conselho fiscal.

ARTIGO 30.º

Generalidades

1 — A eleição da mesa da assembleia geral distingue-se da eleição
da direcção e do conselho fiscal.

2 — A eleição recai sobre listas de indivíduos e não sobre associa-
ções de estudantes, competindo a estas, no entanto, a credenciação
dos membros das listas e a apresentação das candidaturas.

3 — A eleição dos órgãos gerentes da Federação, realizar-se-á anu-
almente em assembleia eleitoral, expressamente convocada para o
efeito, com o mínimo de 30 dias de antecedência.

4 — A assembleia eleitoral será constituída por todas associação
federadas.

ARTIGO 31.º

Convocação da assembleia eleitoral

1 — A assembleia eleitoral é convocada pelo presidente da mesa da
assembleia eleitoral geral, obrigatoriamente através de carta registada com
aviso de recepção e telefax às associações federadas, e deverá, ainda ser
afixado um cartaz para o efeito de tamanho mínimo A2 em todas as
instituições de ensino, cujas associações sejam membros da Federação.

2 — Da convocatória constarão obrigatoriamente o local, a data,
a hora e os termos em que irá decorrer o acto eleitoral.

ARTIGO 32.º

Elegibilidade

1 — São elegíveis para os órgãos da Federação os estudantes, cujas
instituições de ensino sejam membros da mesma, no uso pleno dos
seus direitos e desde que devidamente credenciados pelas suas associ-
ações de estudantes.

2 — Não poderão tomar posse para os órgãos da Federação, os
membros de uma direcção anterior que não apresente o relatório de
actividades e contas antes da tomada de posse.

ARTIGO 33.º

Comissão eleitoral

1 — Todo o processo eleitoral será fiscalizado por uma comissão
eleitoral, nos termos previstos pelos presentes estatutos.

2 — A comissão eleitoral é composta por um elemento da mesa
da assembleia geral e por um representante de cada lista.

3 — O presidente da comissão eleitoral será o presidente da mesa
da assembleia geral ou o seu substituto nos termos da secção III destes
estatutos.

4 — A comissão eleitoral reunirá no dia imediato ao fim do prazo
para a entrega de listas, sob a convocatória do presidente da mesa da
assembleia geral. Em caso de empate das deliberações da comissão
eleitoral, o presidente decidirá com voto de qualidade.

ARTIGO 34.º

Competências da comissão eleitoral

Compete à comissão eleitoral:
a) Divulgar as listas propostas a eleição no dia imediato ao fim do

prazo de entrega de candidaturas;
b) Promover a apresentação formal pelos candidatos aos órgãos da

Federação dos seus programas de acção, promovendo, desta forma, um
melhor esclarecimento das associações de estudantes federadas;

c) Nomear os moderadores do debate entre os candidatos aos ór-
gãos da Federação;

d) Fiscalizar a legalidade do processo eleitoral e do acto eleitoral,
garantindo a todas as listas concorrentes idêntico tratamento;

c) Encarregar-se da impressão dos boletins de voto;
t) Decidir de todas as reclamações apresentadas;
g) Arquivar todos os documentos relativos aos processos eleitoral,

incluindo os boletins de voto;
h) Fazer escrutínio imediatamente após a votação e divulgar os

resultados logo que os apure, em jornal de tiragem nacional e através
de carta registada com aviso de recepção ou telefax a todas as asso-
ciações da área metropolitana do Porto.

ARTIGO 35.º

Credenciação de listas

1 — As listas a que se refere o artigo 34.º serão consideradas cre-
denciadas, sempre que os seus membros sejam credenciados pela res-
pectiva associação.

2 — Nas listas terá que constar o nome de todos os candidatos,
sendo que estes não poderão exceder o número de nove para a direc-
ção, três para a mesa da assembleia geral e três para o conselho fiscal
e terão que ser, para todos os órgãos, obrigatoriamente oriundos de
associações de estudantes diferentes que sejam membros da Federa-
ção.

3 — Os nomes serão acompanhados do ano, do curso, do estabele-
cimento de ensino frequentados pelos candidatos e dos respectivos
programas de acção.

4 — Todas as listas terão que ser entregues à comissão eleitoral,
no período de 15 dias após a convocação do acto eleitoral.

ARTIGO 36.º

Apresentação e debate dos programas eleitorais

1 — A apresentação formal e o debate dos programas de acção das
ligas candidatas terá que decorrer, num mínimo, de três assembleias
gerais de debate, uma para cada órgão.

2 — A convocatória destas assembleias deverá ser feita no acto da
entrega de listas, ficando os candidatos obrigados a assinar um docu-
mento comprovativo do conhecimento da mesma.

3 — A apresentação formal dos programas de acção é da exclusiva
competência das listas candidatas, seno estas ainda responsáveis por
tal acto.

4 — Durante a apresentação e debate dos programas deverá ser
promovida a possibilidade das associações de estudantes federadas
colocarem questões aos candidatos.

Dada por finda a ordem de trabalhos, a assembleia geral foi encer-
rada à 1 hora do dia 12 de Novembro, tendo sido desta lavrada a
presente acta, que depois de aprovada será assinada pelo presidente
da mesa da assembleia geral e por mim que a secretariei.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, André Santos Luís. —
O Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Valdemar Rodrigues.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000192474

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA N.º 1
DE CARCAVELOS

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais da Escola n.º 1 de Carcavelos, também desig-
nada abreviadamente por APENUC, congrega e representa pais e
encarregados de educação da Escola EB n.º 1 de Carcavelos.

ARTIGO 2.º

A APENUC é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
por tempo indeterminado, que se regerá pelos presentes estatutos e,
nos casos omissos, pelo regime jurídico das associações de pais e pela
lei geral.

ARTIGO 3.º

A APENUC tem a sua sede na Escola EB n.º 1 de Carcavelos, sita
na Quinta de Paulo Jorge, sem número, na freguesia de Carcavelos,
concelho de Cascais.

ARTIGO 4.º

A APENUC exercerá as suas actividades com respeito pelos prin-
cípios democráticos e com total independência em relação ao Estado
e outros poderes públicos, aos partidos políticos, às organizações re-
ligiosas e a quaisquer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 5.º

São fins da APENUC:
a) Contribuir para que os pais e encarregados de educação possam

cumprir integralmente a sua missão de educadores;
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b) Contribuir para o desenvolvimento livre e equilibrado da perso-
nalidade do aluno e para a sua aprendizagem e assiduidade;

c) Contribuir para a definição do projecto educativo da escola;
d) Promover a adequada ocupação dos tempos livres dos filhos e

educandos dos seus associados;
e) Promover a educação para a cidadania e uma política de ensino

que respeite e promova os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à APENUC:
a) Defender os direitos e os legítimos interesses dos alunos no âmbito

da escola e do sistema de ensino;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

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

nas áreas curriculares não disciplinares e nas actividades de carácter
desportivo, recreativo, cultural e social;

d) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-
ções similares ou suas estruturas representativas, visando a represen-
tação dos seus interesses junto do Ministério da Educação, das autar-
quias locais e de outras entidades oficiais.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APENUC os pais e os encarregados de educação
dos alunos matriculados na Escola EB n.º 1 de Carcavelos, adiante
designada apenas por Escola, e que voluntariamente se inscrevam na
Associação.

ARTIGO 8.º

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

APENUC;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da APENUC;
c) Apresentar aos órgãos sociais todas as propostas e sugestões que

julguem oportunas para a resolução dos problemas da Escola e dos
seus alunos;

d) Utilizar os serviços da APENUC para a resolução dos proble-
mas relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido
nos artigos  5.º e 6.º;

e) Ser mantido ao corrente de toda a actividade da APENUC.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Nenhum associado pode votar, em qualquer dos órgãos sociais,
quando se encontrem em discussão assuntos que se refiram especifica-
mente ao seu filho ou educando.

ARTIGO 11.º

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

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

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

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais da APENUC a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

ARTIGO 13.º

Os membros da mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal são eleitos anualmente, por lista completa e por sufrágio direc-
to e secreto pelos associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 14.º

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

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo); o presidente da mesa será substituído, na sua
falta, pelo primeiro secretário e este pelo segundo.

ARTIGO 16.º

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

2 — A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inici-
ativa do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fis-
cal ou por petição subscrita por, pelo menos, cinco associados no
pleno gozo dos seus direitos;

3 — A direcção e, pelo menos, cinco associados no pleno gozo
dos seus direitos poderão convocar directamente as sessões extraordi-
nárias da assembleia geral quando a mesa o não faça no prazo de oito
dias após o pedido que lhe seja feito nos termos da alínea anterior.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

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

ARTIGO 19.º

Compete à assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e destituir os membros dos corpos sociais;
c) Excluir associados;
d) Fixar anualmente o montante da jóia e da quota;
e) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerên-

cia;
f) Deliberar a integração da APENUC em federações e ou confede-

rações de associações similares;
g) Dissolver a APENUC;
h) Deliberar sobre qualquer assunto relativo aos fins e à actividade

da APENUC.
ARTIGO 20.º

A APENUC será administrada por uma direcção, constituída por
três associados, dos quais um será presidente e um tesoureiro, sendo
as demais funções distribuídas entre os seus membros na primeira reu-
nião após a sua eleição.

ARTIGO 21.º

A direcção reunirá mensalmente e sempre que o seu presidente ou
a maioria dos seus membros o julguem necessário.

ARTIGO 22.º

Compete à direcção:
a) Orientar as actividades da APENUC;
b) Fazer cumprir os Estatutos;
c) Executar as deliberações da assembleia geral;
d) Administrar os bens da APENUC;
e) Elaborar e submeter à assembleia geral o relatório de actividades

e contas anuais;
f) Representar a APENUC;
g) Propor a designação dos representantes dos pais e encarregados

de educação na assembleia e no conselho pedagógico do agrupamento
de escolas de Santo António, nos termos da lei e do respectivo regu-
lamento interno;

h) Propor à assembleia geral o montante da jóia e da quota a fixar
para o ano seguinte;

i) Admitir associados;
j) Propor à assembleia geral a exclusão de associados.

ARTIGO 23.º

O conselho fiscal é constituído por três associados, sendo um pre-
sidente e dois vogais.
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ARTIGO 24.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre e sempre que o
seu presidente ou a maioria dos seus membros o julguem necessário.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 26.º

Constituem, nomeadamente, receitas da APENUC:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) Os subsídios ou doações que lhe sejam concedidos;
c) Quaisquer outros proventos decorrentes da sua actividade.

ARTIGO 27.º

A APENUC só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois mem-
bros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou do tesoureiro.

ARTIGO 28.º

As disponibilidades financeiras da APENUC serão obrigatoriamen-
te depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da
associação.

ARTIGO 29.º

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

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 30.º

O ano social da APENUC coincide com o ano escolar, principian-
do em 1 de Setembro de cada ano e terminando em 31 de Agosto do
ano seguinte.

ARTIGO 31.º

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

ARTIGO 32.º

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

Conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000192475

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL CANDEIAS

GONÇALVES — ODEMIRA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Se-
cundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves — Odemira, designada abre-
viadamente por ESMCG, congrega e representa pais e encarregados
de educação da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

A ESMCG tem a sua sede social na Escola Secundária Dr. Manuel
Candeias Gonçalves, na freguesia Santa Maria, concelho de Odemira.

ARTIGO 4.º

A ESMCG exercerá as suas actividades sem subordinação a qualquer
ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

Compete à ESMCG:
a) Pugnar pelos justos e legitímos interesses dos alunos na sua

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

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

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

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

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

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

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da ESMCG a assembleia geral, o conselho exe-
cutivo e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, o conselho executivo e
o conselho fiscal são eleitos anualmente, por sufrágio directo e secre-
to pelos associados que componham a assembleia geral.
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ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

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

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

ARTIGO 15.º

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

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

ARTIGO 16.º

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

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

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

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

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

apreciação.
ARTIGO 19.º

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

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

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

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

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

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

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

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

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

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

ARTIGO 26.º

A ESMCG só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois mem-
bros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da ESMCG serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário em conta própria da asso-
ciação.

ARTIGO 28.º

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

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

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

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

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

Conforme o original.

31 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000192476

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO EB 1.º CICLO CABANÕES

No dia 26 de Setembro de 2005, perante mim, licenciada Maria de
Fátima Teixeira da Costa Barreira, notária de Ovar, com cartório na
Rua de Luís de Camões, 15-21, rés-do-chão elevado, em Ovar, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Vítor Manuel Valente Miranda, bilhete de identidade
n.º 10469651, de 22 de Maio de 2001, de Lisboa, casado com Carla
Maria Lopes Rodrigues, sob o regime de comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de São Vicente de Pereira Jusã, concelho de Ovar,
residente na Rua do Salgueiral de Baixo, 110, freguesia de São João,
concelho de Ovar, número de identificação fiscal 186722885.

2.º Manuel de Oliveira Borges, bilhete de identidade n.º 5657621,
de 23 de Agosto de 2002, de Lisboa, casado com Paula Cristina Oli-
veira Gomes Borges, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia e concelho de Ovar, residente na Rua do Salgueiral de
Cima, 555, freguesia de São João, concelho de Ovar, número de iden-
tificação fiscal 151218897.

3.º Valdemar Rodrigues Valente, bilhete de identidade n.º 8128942,
de 11 de Fevereiro de 2004, de Lisboa, casado com Aida Maria dos
Santos Lamego, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia concelho de Ovar, residente na Rua do Barreiro, 192, fre-
guesia de São João, concelho de Ovar, número de identificação fiscal
180940589.

4.º Jorge Alexandre Táboas de Monteiro, bilhete de identidade
n.º 10859013, de 28 de Junho de 2002, de Lisboa, casado com Dani-
ela Susana Oliveira Pinho Monteiro, sob o regime da separação de
bens, natural da freguesia da Sé, concelho do Porto, residente na Rua
do Salgueiral de Cima, 96, freguesia de São João, concelho de Ovar,
número de identificação fiscal 207339198.

5.º Lurdes Cristina Magalhães Laranjeira Ribeiro, bilhete de identi-
dade n.º 11068475, de 20 de Junho de 2005, de Lisboa, casada com
Armindo Manuel Gomes Ribeiro, sob o regime da comunhão de ad-
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quiridos, natural da freguesia e concelho de Espinho, residente na Rua
do Pocinho, 295, freguesia de São João, concelho de Ovar, número
de identificação fiscal 198482752.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos documentos de identificação.

E por eles foi dito, que pela presente escritura, como seus promo-
tores, fundam uma associação denominada de Associação Pais Encar-
regados de Educação EB 1.º Ciclo Cabanões , com sede na Escola do
1.º Ciclo do Ensino Básico de Cabanões, lugar de Cabanões, freguesia
de São João, concelho de Ovar, Pessoa Colectiva P507432924, a qual
se regerá pelos estatutos constantes do documento complementar
elaborado nos termos do artigo 64.º do Código do Notariado, que no
final se arquiva e cujo conteúdo declaram conhecer perfeitamente,
pelo que é dispensada a sua leitura.

Arquivo o mencionado documento complementar.
Exibiram o certificado de admissibilidade da denominação adopta-

da, passado pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 19 de
Julho de 2005.

Esta escritura, lavrada depois das 17 horas, foi lida e explicado o
seu conteúdo em voz alta aos outorgantes na sua presença.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação é uma pessoa colectiva sem fins lucrativos, com sede
na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Cabanões, São João, Ovar,
e adopta a denominação de Associação de Pais Encarregados de Edu-
cação EB 1.º Ciclo Cabanões, adiante designada por Associação.

ARTIGO 2.º

Âmbito

A Associação é constituída por todos os pais e encarregados de
educação dos alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Ca-
banões ou que nela venham a ingressar.

ARTIGO 3.º

Duração

A Associação terá duração ilimitada.

ARTIGO 4.º

Autonomia

A Associação exercerá a sua actividade independentemente do
Estado, dos partidos políticos, das organizações religiosas e de quais-
quer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 5.º

Objecto

A Associação tem por objecto colaborar com a escola em activi-
dades de carácter educativo, desportivo, cultural e social, em benefí-
cio dos alunos ou das famílias com especial atenção para ocupação de
tempos livres.

§ único. No âmbito do seu objecto, a associação prosseguirá os fins de:
1) Zelar pelos interesses morais e educacionais dos alunos e pro-

porcionar o ambiente mais adequado ao livre desenvolvimento da sua
personalidade;

2) Cooperar com o conselho de estabelecimento, ou com o conse-
lho executivo, quando por estes for solicitada;

3) Procurar realizar uma sempre e mais estreita e frequente cola-
boração entre pais, alunos e professores, visando a consolidação de
uma solidariedade efectiva;

4) Esclarecer e interessar os pais e encarregados de educação em
tudo o que diz respeito a uma apropriada preparação pedagógica, com
vista a um melhor aproveitamento escolar dos alunos;

5) Estabelecer contactos regulares com o corpo docente e discen-
te, com vista à criação de uma unidade harmoniosa, quer no campo
pedagógico, quer no campo social;

6) Promover conferências, reuniões e exposições, em colaboração
com a Escola e o Agrupamento de Escolas, no sentido de manter e
desenvolver o interesse dos Pais, encarregados de educação e alunos,
pelas questões sociais, culturais, morais e educativas;

7) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da amiza-
de entre professores e alunos;

8) Defender as aspirações e necessidades de todos, promovendo as
realizações desses interesses junto do conselho escolar.

ARTIGO 6.º

Associados

São admitidos como Associados, todos os pais e encarregados de
educação dos alunos que cumpram os seus deveres.

ARTIGO 7.º

Deveres dos Associados

Constituem deveres dos associados, designadamente:
1) Pagarem as quotas fixadas pela assembleia geral, observando as

determinações por esta definidas;
2) A aprovação de quotas anuais, a ser liquidadas pelos associados.
3) Comparecerem às reuniões para que forem convocados;
4) Aceitarem os presentes estatutos;
5) Exercerem os cargos para que forem eleitos, salvo por motivos

justificados;
6) Colaborarem na angariação de fundos.

ARTIGO 8.º

Direitos dos associados

1 — Eleger e ser eleitos para quaisquer cargos desta Associação.
2 — Participar em todas as actividades da Associação.
3 — Ser informados das actividades desenvolvidas e a desenvolver

pela Associação.
ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da Associação:
1 — A assembleia geral;
2 — A direcção;
3 — O conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Duração e exercício

1 — Os órgãos sociais serão eleitos por um período corresponden-
te a cada ano lectivo.

2 — Os órgãos sociais entrarão em exercício imediatamente após
a eleição e os respectivos cargos não serão remunerados.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

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

2 — A assembleia geral, constituída por todos os associados, funci-
onará ordinariamente duas vezes por ano, sendo a primeira na quin-
zena posterior ao início do ano lectivo, para fins eleitorais e aprova-
ção do relatório e contas, que para o efeito estará patente na sede
com cinco dias de antecedência, e a segunda na última quinzena do
ano lectivo.

3 — A assembleia geral funcionará extraordinariamente sempre que
convocada pelo seu presidente, por iniciativa da mesa, da direcção,
do conselho fiscal ou por um número mínimo de 10 % dos associa-
dos.

4 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples de votos presentes, excepto para a dissolução da Associ-
ação, para o que é indispensável o voto de três quartos do número
dos associados presentes.

5 — A assembleia geral só pode deliberar com carácter vinculativo
sobre assuntos que constem da convocatória, havendo sempre meia
hora inicial para tratar de assuntos de interesse geral.

6 — Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros da assembleia geral, da direcção e

do conselho fiscal;
b) Apreciar as actividades da Associação;
c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos que, nos termos

números dois e três, lhe sejam submetidos.
7 — As sessões ordinárias e extraordinárias da assembleia geral serão

sempre convocadas por circulares enviadas aos Associados com ante-
cedência de pelo menos três dias, devendo na convocatória indicar-se
o local, a hora e a ordem de trabalhos.

8 — A assembleia geral funcionará à hora para que foi convocada
com a presença de pelo menos metade dos seus associados e, decor-
rida meia hora, com qualquer número.

9 — Fixar quotas dos associados.
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ARTIGO 12.º

Direcção

1 — A Associação será representada e dirigida por uma direcção,
constituída por três associados.

2 — Os membros da direcção distribuirão entre si, na primeira reu-
nião após a eleição, os cargos de presidente, primeiro secretário e
tesoureiro.

3 — A direcção reunirá ordinariamente uma vez por trimestre, e
sempre que necessário.

4 — As deliberações da direcção serão tomadas por maioria dos seus
membros.

5 — À direcção compete, genericamente:
a) Representar a Associação;
b) Cumprir as deliberações da assembleia geral;
c) Executar todas as actividades resultantes do seu objecto;
d) Gerir os bens da Associação;
e) Elaborar e submeter à apreciação da assembleia geral o relatório

e as contas anuais, para discussão e aprovação;
f) Criar secções na sua dependência, que garantam o melhor funci-

onamento da Associação e que permitam uma eficaz execução das
actividades definidas nos estatutos ou decididas na assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secre-
tário e um vogal, eleitos entre os associados, em lista única.

2 — Compete ao conselho fiscal dar parecer sobre o relatório e
contas da Associação e zelar pelo cumprimento dos presentes estatu-
tos, bem como da legislação aplicável à Associação.

ARTIGO 14.º

Forma de obrigar

A associação obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura conjunta de dois membros da direcção.

ARTIGO 15.º

Regime financeiro

1 — As receitas da Associação compreendem:
a) As quotizações anuais;
b) As quotizações voluntárias dos seus associados;
c) Os subsídios ou doações que eventualmente lhe sejam atribuídos.
2 — O valor da quota anual é estabelecido pela assembleia geral,

devendo ser pago nos primeiros 30 dias de cada período.

ARTIGO 16.º

Património

1 — O património da Associação será constituído por fundos a
angariar e por quaisquer outros bens ou receitas que lhe sejam atri-
buídos.

2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral reunida para
efeitos de dissolução, os bens reverterão, se os houver, a favor da
escola.

ARTIGO 17.º

Alteração de estatutos

Os estatutos só poderão ser alterados em assembleia geral convo-
cada especialmente para o efeito.

ARTIGO 18.º

Disposições gerais

Poderá a Associação agrupar-se ou filiar-se em uniões, federações
ou confederações, de âmbito local, regional, nacional ou internacio-
nal, com fins idênticos ou similares aos seus.

ARTIGO 19.º

Sistema eleitoral

1 — A eleição dos corpos gerentes da Associação será feita por
listas.

2 — As listas que se propuserem a eleições deverão dar entrada na
assembleia geral até quarenta e oito horas antes do início do acto
eleitoral.

3 — A cada lista corresponderá uma letra, por ordem de entrada
começando pela letra A.

4 — Cada lista poderá nomear um delegado, que terá assento na
mesa para fiscalizar o acto.

5 — O eleitor manifestará a sua escolha por voto secreto.
6 — As reclamações acerca do acto eleitoral terão de ser apresen-

tadas até às vinte e quatro horas do 4.º dia seguinte ao fim das elei-
ções, ao presidente da mesa, que dará despacho à reclamação apre-
sentada, nas vinte e quatro horas precedentes.

7 — As convocatórias para se efectuar o acto eleitoral têm de ser
afixadas ou distribuídas, com a antecedência de, pelo menos cinco dias,
nos locais próprios existentes.

8 — Nas convocatórias terão de ser transcritas as regras de elei-
ção, datas e horas.

9 — O acto eleitoral terá de ser efectuado, desde a sua abertura até
ao seu fecho, num período de pelo menos uma hora, salvo se tiverem
votado todos os Associados antes de ter decorrido aquele período.

10 — A contagem e o apuramento dos votos serão efectuados
perante a comissão eleitoral, lavrando-se acta, assinada pelos mem-
bros da mesa e pelos delegados de cada lista.

11 — Considera-se vencedora a lista que obtiver a maioria dos votos
expressos.

ARTIGO 20.º

Omissões

As eventuais omissões dos presentes Estatutos são regidas pelas
disposições legais aplicáveis.

Conforme o original.

31 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000192478

JIAPA — JARDIM INFÂNCIA — ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA AMIEIRINHA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e seede

A Associação adopta a denominação de JIAPA — Jardim-de-
-Infância — Associação de Pais e Encarregados de Educação da Ami-
eirinha, com sede no Jardim-de-infância, na localidade de Amieiri-
nha, pertencente à freguesia de Marinha Grande, concelho de Marinha
Grande.

ARTIGO 2.º

Fins e âmbito de acção

A JIAPA tem, como finalidade essencial, assegurar o direito e o
dever que assiste aos pais e encarregados de educação de participar na
educação dos seus filhos/educandos, competindo-lhes agir em confor-
midade.

ARTIGO 3.º

Independência e neutralidade

1 — A JIAPA manterá sempre a sua independência por órgãos
políticos, religiosos e públicos.

2 — A JIAPA poderá filiar-se, cooperar e colaborar com outras
instituições nacionais, regionais ou internacionais, sem que perca a
sua independência.

ARTIGO 4.º

Objectivos

1 — Defender os interesses morais, culturais e físicos dos educan-
dos.

2 — Intervir como parceiro social, junto dos órgãos de soberania,
autarquias e outras entidades, de modo a dignificar o ensino em todas
as suas vertentes.

3 — Exercer actividades de carácter pedagógico, formativo, cultu-
ral, desportivo, etc.

ARTIGO 5.º

Associatividade

São associados todos os pais e encarregados de educação das crian-
ças que frequentem o Jardim-de-Infância da Amieirinha, que na asso-
ciação se filiem, quer tenham um ou mais educandos no jardim-de-
-infância.

ARTIGO 6.º

Corpos sociais

São órgãos da associação, a assembleia geral e a direcção. Os ór-
gãos são eleitos anualmente em substituição dos membros cessantes,
em assembleia geral ordinária no início de cada ano lectivo.
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ARTIGO 7.º

Mesa da assembleia

A mesa da assembleia geral, será constituída por três elementos:
um presidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 8.º

Mesa da direcção

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

ARTIGO 9.º

Associação

1 — Os membros dos órgãos da associação, distribuíram entre si os
respectivos cargos na primeira reunião após a eleição.

2 — As reuniões da associação terão a periodicidade mínima men-
sal.

3 — Podem ser eleitos membros suplentes para a associação.

ARTIGO 10.º

Responsabilidade

1 — A associação obriga-se pela assinatura conjunta de dois mem-
bros dos órgãos da associação, sendo obrigatoriamente a do presiden-
te da assembleia, ou a de quem, ao abrigo do regulamento interno da
associação o substitua em caso de impedimento.

2 — Os cheques deverão se assinados por duas de três assinaturas
da associação, sendo obrigatoriamente uma do presidente da assem-
bleia geral ou do tesoureiro.

ARTIGO 11.º

Veios financeiros

As receitas da Associação são constituídas pelas quotizações dos
sócios a fixar pela assembleia geral, por subsídios e donativos oficiais
e particulares, que eventualmente lhes venham a ser atribuídos.

ARTIGO 12.º

Disposição final e transitória

Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem omis-
sos, a associação rege-se pela legislação geral em vigor e pelo regula-
mento interno, a aprovar em assembleia geral.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000192479

APEZOIA — ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS NÚMERO UM E JARDINS

DE INFÂNCIA DA FREGUESIA DE AZOIA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

A Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas
Numero Um e Jardins de Infância da Freguesia de Azoia, adiante
designada por APEZOIA, é uma pessoa colectiva de direito priva-
do, dotada de personalidade jurídica, de âmbito nacional e sem fins
lucrativos, com sede na escola do 1.º ciclo do ensino básico de
Azoia, na freguesia de Azoia, concelho de Leiria, e constituída para
durar por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto social e princípios fundamentais

1 — A APEZOIA tem por fim a defesa e a promoção dos interes-
ses dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e ensino
dos seus filhos e educandos que sejam alunos da educação pré-escolar
ou do ensino básico, público, particular cooperativo.

2 — A independência da Escola e dos seus membros é total e abso-
luta, nos âmbitos político, partidário, religioso, sindical, hierárquico e

manifesta-se relativamente a quaisquer forças e  entidades com acti-
vidades daquela natureza.

3 — A APEZOIA é livre de de associar a outras associações que
visem os mesmos fins.

ARTIGO 3.º

Órgãos sociais

1 — São órgãos sociais da APEZOIA a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal, que exercerão o seu mandato pelo prazo de um
ano, eleitos, em assembleia geral ordinária.

a) Assembleia geral.
A assembleia geral é o órgão máximo da APEZOIA, compõe-se de

todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos, é dirigida pela mesa,
constituída por três associados, um deles o presidente, um vice-presi-
dente e dois secretários, competindo-lhe convocar a assembleia, diri-
gir os trabalhos e lavrar as competentes actas.

b) Direcção
A direcção é o órgão executivo da APEZOIA, é constituído por

um presidente, um vice-presidente, dois secretários, um tesoureiro e
um número de vogais a definir por assembleia geral, sendo no míni-
mo dois elementos, e tem por atribuições a gerência social, adminis-
trativa, financeira e disciplinar.

A direcção pode constituir secções especializadas para o estudo e
preparação de matérias relevantes na vida da APEZOIA.

c) Conselho fiscal.
O conselho fiscal é composto por três associados, sendo um o

presidente, outro o vogal e outro o secretário, competindo-lhe fis-
calizar os actos administrativos e financeiros da direcção e verifi-
car as contas e os relatórios.

ARTIGO 4.º

Sócios

1 — São sócios os que nessa qualidade forem admitidos pela direc-
ção, mediante o pagamento de uma quota anual a determinarem regu-
lamento interno.

2 — A categoria, deveres e direitos dos sócios serão definidos em
regulamento interno.

3 — Podem ser exonerados de sócios aqueles que pelo seu com-
portamento indigno ou por outros motivos de infracção ao regu-
lamento interno, a APEZOIA entenda não deverem continuar
como tal.

4 — Oualquer sócio poderá demitir-se livremente desde que comu-
nique a sua intenção à direcção e tenha em dia todas as suas obriga-
ções para com a APEZOIA.

ARTIGO 5.º

Receitas

Constituem receitas próprias da Apezoia, as quotas, subsídios. do-
ações e outras que a direcção criar ou aceitar, dentro dos limites le-
gais.

ARTIGO 6.º

Representação

A APEZOIA é representada em todos os actos pelo presidente da
direcção ou em quem este venha a delegar.

ARTIGO 7.º

Dissolução

No caso de a APEZOIA se dissolver por motivos constantes na lei
ou por vontade dos sócios, reverterá o seu património prioritaria-
mente a favor dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino
básico da freguesia de Azoia.

ARTIGO 8.º

Omissões

No que este estatuto seja omisso, rege o regulamento e, bem assim,
as disposições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000192480
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. BERNARDINO

MACHADO — FIGUEIRA DA FOZ

Alteração dos estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e objectivos

ARTIGO 1.º

Denominação

1 — A associação denomina-se Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado.

2 — A sua denominação poderá vir a ser modificada, de acordo
com uma melhor harmonização com as alterações legislativas e regu-
lamentares promovidas pelos componentes órgãos de ensino.

ARTIGO 2.º

Natureza

1 — A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária Dr. Bernardino Machado é constituída por todos os pais e
encarregados de educação dos alunos da escola.

2 — A associação de pais não procede quaisquer fins lucrativos
regendo-se pelos presentes estatutos, pela lei especial aplicável às
associações de pais, e. nos casos omissos, pela lei geral sobre o direito
de associação.

3 — A associação de pais é independente do estado, dos partidos,
das organizações religiosas e de quaisquer outras instituições ou inte-
resses.

4 — A associação de pais terá duração ilimitada e a data da sua
fundação coincide com a data da escritura da sua constituição.

ARTIGO 3.º

Fins

A associação de pais visa a defesa e promoção dos interesses dos
seus associados em tudo quanto respeita à educação dos seus filhos e
educandos.

ARTIGO 4.º

Sede

1 — A sede da Associação funcionará nas instalações da Escola
Secundária Dr. Bernardino Machado — Figueira da Foz ou noutro local
a decidir pelos sócios em assembleia geral.

2 — A Associação de Pais utilizará as instalações disponibilizadas
pela direcção da Escola, de acordo com o protocolo a estabelecer,
com vista ao seu bom e regular funcionamento.

ARTIGO 5.º

Objectivos

1 — A Associação de Pais tem como objectivos fundamentais:
1.1 — Pronunciar-se sobre a definição da política educativa no

quadro dos direitos que lhe são legalmente reconhecidos;
1.2 — Assegurar a efectivação dos direitos e deveres reconhecidos

aos pais e encarregados de educação de participarem e de garantirem
a liberdade de escolha na educação dos seus filhos ou educandos;

1.3 — Zelar pelos direitos, interesse morais, educativos e culturais
dos seus filhos ou educandos,

1 4 — Intervir na organização das actividades de complemento
curricular, de desporto escolar e ligação escola-meio;

1.5 — Promover e apoiar o diálogo entre todos os intervenientes
da acção educativa na Escola, particularmente com a sua direcção,
professores, funcionários e pais e encarregados de educação, com vis-
ta a uma melhor formação cívica dos seus filhos ou educandos;

1.6 — Promover estudos e análises sobre problemas detectados e
apresentar soluções, nomeadamente através do seu direito de reunião
com o órgão directivo da escola e participação nos órgãos pedagógi-
cos nela existentes;

1.7 — Fomentar actividades culturais, recreativas, desportivas, ou
outras julgadas de interesse formativo, com vista a uma maior apro-
ximação e melhor relacionamento entre professores, alunos, funcio-
nários, pais e encarregados de educação;

1.8 — Colaborar e aderir às uniões, federações ou confederações
de pais e encarregados de educação, de âmbito local, regional, nacio-
nal ou internacional, com fins idênticos ou similares.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 6.º

Direitos

1 — São direitos dos associados:
1.1 — Tomar parte das assembleias gerais;
1.2 — Participar nas deliberações, votando, elegendo e sendo elei-

tos para os órgãos sociais da Associação e seus grupos de trabalho;
1.3 — Colaborar com a Associação de pais através dos meios esta-

belecidos pela assembleia geral ou pela direcção;
1.4 — Examinar na sede a escrita e contas da Associação e obter

todas as informações pedidas nos termos da lei e das condições e prazos
definidos pela direcção;

1.5 — Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral nos
termos da alínea c) do n.º4 do artigo 11.º dos estatutos;

1.6 — Pedir dispensa do pagamento de quota, mediante informa-
ção a prestar pelo NASE (Núcleo de Acção Social Escolar), naqueles
casos em que, comprovadamente, o pai ou encarregado de educação
se encontre reconhecidamente carecido de possibilidades económicas,
assim como o seu agregado familiar.

ARTIGO 7.º

Deveres

1 — São deveres dos associados:
1.1 — Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem elei-

tos;
1.2 — Pagar pontualmente a quota que for estipulada em assem-

bleia geral
1.3 — Cumprir as disposições estatutárias.

ARTIGO 8.º

Perda de direitos dos associados

1 — Perder-se-ão os direitos de associado:
1.1 — A pedido escrito do próprio;
1.2 — Por violação culposa e grave do estabelecido nos presentes

estatutos;
1.3 — Por falta de pagamento da quota de associado, estabelecida

de acordo como artigo 7.º, n.º 1.2, depois de interpelado para o fazer
pela direcção no exercício das suas funções;

1.4 — Quando o aluno e ou educando deixar de frequentar a es-
cola;

1.5 — Por suspensão, nos termos do n.º 4 do artigo 16.º

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais — organização
e funcionamento

ARTIGO 9.º

Os corpos sociais da Associação são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
1 — Os membros para a constituição dos órgãos sociais da associa-

ção são eleitos por escrutínio secreto, em assembleia geral ordinária,
na data prevista no n.º 1 do artigo 11.º, e deverão tomar posse no
prazo máximo de 15 dias a contar da data da eleição.

2 — Qualquer associado, no pleno gozo dos seus direitos, poderá ser
eleito em mandatos sucessivos para os órgãos sociais da Associação.

3 — Os cargos a desempenhar pelos associados nos diversos ór-
gãos sociais não são remunerados.

4 — Aos órgãos da Associação poderão concorrer uma pluralidade
de listas, em obediência ao principio democrático. As listas subscritas
por grupos de associados deverão ser apresentadas, pelo menos, por
20 ou mais associados, incluindo os elementos propostos.

5 — Todas as listas têm direito a concorrer em condições de publi-
cidade e igualdade de circunstancias.

6 — Todas as listas concorrentes às eleições terão de ser apresen-
tadas ao presidente da mesa da assembleia geral com pelo menos, 15
dias de antecedência da data prevista para a realização da respectiva
assembleia geral.

7 — A direcção apresentará, obrigatoriamente, uma lista concor-
rente aos órgãos sociais da associação, excepto se condições objecti-
vas a impedirem de o fazer.
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8 — Após o escrutínio, será considerada vencedora a lista que ti-
ver obtido maior número de votos.

9 — Se após escrutínio houver duas ou mais listas com igual núme-
ro de votos, proceder-se-á a nova votação entre as listas empatadas.

10 — O mandato dos corpos gerentes da Associação será de um
ano.

11 — Não havendo listas concorrentes e dando-se o caso de a di-
recção não reunir as condições necessárias para a apresentação de uma
lista, e continua em funções, em virtude do abandono ou exclusão da
qualidade de sócio dos seus membros, nos termos estatutariamente
previstos, será pela direcção da Associação, nomeada uma comissão
administrativa, formada, pelo menos, por três pessoas, que tomará
conta dos destinos da Associação até encontrada uma solução con-
forme aos presentes estatutos.

ARTIGO 10.º

Constituição da assembleia geral

A assembleia geral é o órgão máximo da Associação, sendo cons-
tituída por todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos, podendo
a ela assistir pais ou encarregados de educação que não cumpram os
requisitos estatuários de associados, professores, alunos e funcionári-
os, desde que a assembleia se não pronuncie em contrário.

ARTIGO 11.º

Reuniões da assembleia geral

1 — A primeira reunião da assembleia geral efectuar-se-á na pri-
meira quinzena de Outubro de cada ano e nela se procederá à eleição
dos diversos corpos sociais.

2 — Independentemente da reunião prevista no n.º 1 deste
artigo assembleia reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por
período lectivo.

3 — A assembleia para apreciação de contas e actividades da direc-
ção deverá ocorrer na quinzena a que se refere o n.º 1.

4 — As assembleias gerais extraordinárias serão convocadas quando:
a) O presidente da mesa achar conveniente;
b) A pedido da direcção ou do conselho fiscal;
c) A requerimento de 20 associados, de harmonia com o estatuído

no artigo 12.º, n.º 5.
5 — As actas das reuniões das assembleias gerais serão elaboradas

pelo secretário em livro próprio ou através de documento avulso com
impressão mecanográfica ou magnética, devidamente identificado e
numerado para arquivo.

6 — As reuniões com os órgãos directivos dos estabelecimentos de
educação ou de ensino devem ter uma periodicidade mínima trimes-
tral.

ARTIGO 12.º

1 — Qualquer assembleia geral deverá ser convocada pelo presidente
da mesa com, pelo menos, oito dias de antecedência.

2 — As convocatórias das assembleias gerais serão feitas através
dos serviços postais.

3 — Da convocatória deverá constar obrigatoriamente, sob pena
de nulidade, a data, a hora, o local e a respectiva ordem de trabalhos.

4 — As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, convoca-
das pelos corpos sociais funcionarão em primeira convocatória com
a maioria absoluta dos associados ou meia hora depois com qualquer
número de associados.

5 — As assembleias gerais requeridas pelos associados, nos termos
da alínea c) do n.º 4 do artigo 11.º, só poderão realizar-se com pelo
menos, quatro quintos dos associados requerentes, num mínimo de 16.

6 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria relativa, excepto quando se trate de alterações aos estatutos ou
dissolução da Associação.

7 — a) Para alteração aos estatutos da Associação será necessária
a presença mínima de três quartos da totalidade dos associados em
primeira assembleia; não havendo na primeira assembleia o número
de associados exigido, será de imediato marcada nova assembleia, que
deliberará por maioria relativa.

b) Para dissolução da Associação será necessária a presença míni-
ma de três quartos da totalidade dos associados em primeira Assem-
bleia; Não havendo em primeira Assembleia o número de associados
exigido, será de imediato marcada nova Assembleia, que deliberará,
sendo exigido o voto favorável de três quartos dos associados presen-
tes.

8 — No caso de dissolução da Associação, a assembleia geral ex-
traordinária convocada expressamente para o efeito terá de deliberar
sobre o destino a dar aos bens da Associação, nomeando uma comis-
são liquidatária nos termos legais.

ARTIGO 13.º

Atribuições da assembleia geral

1 — Eleger os membros da assembleia geral, da direcção e do con-
selho fiscal.

2 — Apreciar e votar o relatório de actividades e contas da direcção.
3 — Considerar, deliberar e decidir as orientações para melhor fun-

cionamento da elaboração de um regulamento respeitante a ausências
prolongadas e injustificadas dos membros da direcção às diversas reuni-
ões e compromissos assumidos assim como as respectivas penalidades.

4 — Associação.
5 — Pronunciar-se quanto ao destino a dar aos saldos das contas

do exercício.
6 — Promover, se assim o achar conveniente, as alterações aos

estatutos.
7 — Apreciar, discutir e decidir da existência de infracções aos

presentes estatutos, exercendo, ou não, poder disciplinar sobre os
associados visados.

8 — Decidir da extinção da Associação.
9 — Elaboração de um regulamento respeitante a ausências pro-

longadas e injustificadas dos membros da direcção às diversas reuniões
e compromissos assumidos assim como as respectivas penalidades.

ARTIGO 14.º

Da direcção

1 — A direcção da associação de pais é composta por cinco ele-
mentos efectivos e dois suplentes:

a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Secretário;
d) Tesoureiro;
e) Vogal;
f) Dois suplentes.
2 — Na sua primeira reunião, a direcção fixará os dias, local e hora

em que se realizarão as reuniões ordinárias. As reuniões extraordinárias
serão fixadas pelo presidente de acordo com critérios de oportunidade.

3 — Caberá à direcção elaborar um regulamento do seu funciona-
mento interno, que deverá preencher os seguintes requisitos mínimos:

a) Elaboração de uma listagem do contacto de todos os membros
dos órgãos sociais;

b) Elaboração das tarefas adstritas a cada um dos membros da direcção;
c) Listagem dos membros que deverão representar a Associação

nas reuniões promovidas pela direcção da escola e seus conselhos
pedagógico e disciplinar e, ainda, nas reuniões promovidas por asso-
ciações e confederações congéneres ou outras;

d) Elaboração de um regulamento respeitante a ausências prolon-
gadas e injustificadas dos membros da direcção às diversas reuniões e
compromissos assumidos assim como as respectivas penalidades.

4 — As decisões da direcção serão tomadas por maioria e, em caso
de empate, o presidente exercerá o direito de voto de qualidade.

5 — Os membros da direcção são solidariamente responsáveis pe-
las decisões tomadas e pelo regular exercício das suas actividades.

ARTIGO 15.º

Do conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é constituído por três membros:
a) Presidente;
b) Dois vogais.
2 — É obrigação do conselho fiscal controlar a administração fi-

nanceira, visar os balancetes e solicitar a convocação de assembleias
gerais extraordinárias, quando o julgar necessário.

3 — Emitir o seu parecer, por escrito, sobre as actividades, contas,
projectos, orçamentos e despesas extraordinárias da direcção.

ARTIGO 16.º

Obrigações da direcção

1 — Representar a Associação sempre que necessário, em juízo ou
fora dele, e assegurar e manter as necessárias condições com vista à
realização das finalidades para que foi criada.

2 — Orientar a aplicação dos fundos para os fins em vista, elabo-
rar balancetes por período escolar e o respectivo relatório anual de
actividades e contas, para ser presente à assembleia geral ordinária
prevista estatutariamente para o efeito.

3 — Solicitar extraordinariamente a convocação de assembleias
gerais, quando o julgar necessário ou conveniente.

4 — Suspender de todos os direitos, até à realização da próxima
assembleia geral, os associados que, pelo seu comportamento, faltem
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ao cumprimento dos seus deveres ou ponham em causa o bom nome
da Associação.

ARTIGO 17.º

Competências da direcção

1 — Compete ao presidente da direcção:
a) Presidir ás reuniões da direcção;
b) Fazer as respectivas convocatórias;
c) Executar e fazer executar as respectivas deliberações;
d) Representar externamente a Associação de Pais ou fazer-se re-

presentar por outro membro da direcção, ou dos restantes órgãos
sociais, por si nomeado;

e) Assinar toda a documentação, assim como assinar cheques.
2 — Compete ao vice presidente:
a) Substituir o presidente, prestando-lhe colaboração no exercício

do seu cargo;
b) Executar todas as tarefas que lhe forem confiadas pelo presi-

dente e em reunião de direcção.
3 — Compete ao secretário:
a) Secretariar as reuniões e a direcção, elaborando as respectivas actas;
b) Tratar de todo o expediente e assinar cheques, de acordo com

as suas funções executivas.
4 — Compete ao tesoureiro:
a) Gerir a tesouraria de acordo com o disposto no artigo 18.º;
b) Apresentar o relatório de contas.
5 — Compete aos vogais:
a) Executar as tarefas atribuídas pelo presidente;
b) Executar as tarefas que lhes forem adstritas pelo regulamento

interno da direcção.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 18.º

Generalidades

1 — Todos os valores monetários serão depositados em estabele-
cimento de credito à ordem da Associação.

2 — Os valores só poderão ser movimentados por meio de che-
ques com duas assinaturas, sendo sempre obrigatória a assinatura do
tesoureiro, podendo a outra ser a do presidente, a do vice-presidente
e ou a do secretário.

§ único. Em caso de impedimento grave, devidamente comprova-
do, por parte do tesoureiro, a sua assinatura poderá ser substituída por
qualquer dos membros referidos no n.º 2 deste artigo.

3 — Manter-se-á um fundo de reserva, em numerário, movimentado
pelo tesoureiro, cujo montante será estabelecido em reunião de direcção.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 3000192481

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CERNACHE DO BONJARDIM

Certifico que, por escritura lavrada do Cartório Notarial de Vila de
Rei, a cargo do ajudante Júlio de Oliveira Gaspar, em substituição le-
gal por motivo de se encontrar vago o lugar de notário, no dia 31 de
Janeiro de 2006, de fl. 11 a fl. 14 do livro n.º 42-E, foram alterados
os estatutos da associação, com a denominação em epígrafe, com sede
na Rua dos Pinheiros, 19, vila e freguesia de Cernache do Bonjardim,
concelho da Sertã, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 8.º, 12.º, 22.º, 23.º, 24.º,
32.º, 35.º, 36.º, 41.º, 46.º e 47.º, que passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação e fins

ARTIGO 1.º

Foi fundada a 24 de Agosto do ano de 1981, na vila e freguesia de
Cernache do Bonjardim, do concelho da Sertã, uma Associação de
carácter humanitário e de duração ilimitada, denominada Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim,
que tem a sua sede na aludida vila de Cernache do Bonjardim, na Rua
dos Pinheiros.

ARTIGO 2.º

(Mantém-se.)
§ 1.º Pode também a associação promover festas e cessões recre-

ativas destinadas à angariação de fundos que permitam uma efectiva

e integral realização do seu objecto principal exercer qualquer outra
actividade conducente à melhor preparação intelectual e moral dos
seus associados.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 8.º

Os sócios efectivos ficam sujeitos ao pagamento da quota anual
mínima de doze euros, sem prejuízo de, posteriormente, a assembleia
geral, deliberar outro valor.

§ 1.º O valor da quota mínima para os associados reformados, cuja
reforma não ultrapasse o salário mínimo nacional, é de seis euros,
sem prejuízo de, posteriormente, a assembleia geral, deliberar outro
valor, podendo ainda a direcção excluir da obrigação de pagamento
das quotas, ou reduzi-las a metade do seu valor, os casos em que se
reconheça existir por parte do sócio, situação de carência grave que
o justifique alteração da Jóia para cinco euros.

ARTIGO 12.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)
5 — (Mantém-se.)
6 — (Mantém-se.)
7 — (Mantém-se.)
8 — A fazer-se acompanhar de pessoas de família, em todas as festas

que se realizem na sede. Como pessoas de família consideram-se so-
mente aquelas que vivam em comum com o sócio.

9 — A examinar livros, contas e demais documentos, desde que o
requeira por escrito, à direcção, com a antecedência de quinze dais.

10 — A requerer verbalmente, certidão de qualquer acta, mediante
o pagamento de cinco euros, que revertem para o cofre da Associa-
ção;

11 — Só os sócios efectivos que tenham condições para se inscre-
ver no INATEL e que sejam moradores no concelho da Sertã, gozam
dos direitos e regalias dos CCD, nos termos do artigo 5.º do Regula-
mento dos Centros de Cultura e Desporto.

CAPÍTULO III

Dos órgãos da associação

A assembleia geral funciona ordinariamente até ao dia 31 de Mar-
ço de cada ano. Nesta sessão, deverão apreciar-se e votar-se o relató-
rio e contas do exercício anterior, o respectivo parecer do conselho
fiscal e, proceder à eleição dos órgãos da Associação, trienalmente.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral funciona, extraordinariamente, em qualquer
época, a requerimento da respectiva nesa, da direcção ou do conselho
fiscal ou de, pelo menos 5 % dos sócios efectivos no pleno gozo dos
seus direitos, com pelo menos um ano de efectividade.

ARTIGO 24.º

As assembleias gerais serão convocadas mediante anúncio a publi-
car num jornal da área de intervenção da Associação, do concelho ou
da região, obrigatoriamente e, respectivamente por esta ordem, com
a antecedência mínima de 15 dias e mediante a afixação desse mesmo
anúncio na sede da Associação nele se indicando o dia, hora e local da
reunião e a respectiva ordem de trabalhos.

§ único. As assembleias gerais funcionarão em primeira convoca-
ção com a presença da maioria absoluta dos sócios e, não a havendo,
poderá funcionar meia hora depois, em segunda convocação, com
qualquer número, desde que o aviso convocatório assim o determine.

ARTIGO 32.º

(Mantém-se)

§ único. Serão eleitos três membros suplentes, que assumirão fun-
ções no caso de se encontrar vago algum ou alguns dos cargos da
direcção, devendo para o efeito serem chamados por ordem sequen-
cial da lista.

ARTIGO 35.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
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4 — (Mantém-se.)
5 — (Mantém-se.)
6 — (Mantém-se.)
7 — (Mantém-se.)
8 — (Mantém-se.)
9 — (Mantém-se.)
10 — (Mantém-se.)
11 — Usar de todas as atribuições que legalmente lhe são conferi-

das e deliberar, como julgar mais conveniente para os interesses da
Associação, em todos os casos omissos nos Estatutos e Regulamen-
tos.

ARTIGO 36.º

(Mantém-se)

§ 1. (Mantém-se.)
§ 2.º Para que a direcção possa considerar-se, validamente obriga-

da, em todos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas
conjuntas do presidente ou vice-presidente e do tesoureiro ou quem o
substitua.

ARTIGO 41.º

(Mantém-se)

§ 1.º Os fundos provenientes de subsídios concedidos pelo estado e
que não forem imediatamente aplicados, deverão ser depositados numa
instituição financeira.

§ 2.º O livro caixa ou quaisquer outros de receitas e despesas, serão
visados pelo tesoureiro.

§ 3.º A direcção apresentará, semestralmente, balancete documen-
tado das receitas e despesas que, depois de aprovado em reunião da
direcção, será afixado na sede até ser substituído pelo do semestre
imediato. Anualmente, no fim de cada exercício e em relação ao ano
futuro, elaborará um orçamento donde constem, devidamente discri-
minadas, as possíveis receitas ordinárias e extraordinárias, bem como
as prováveis despesas da mesma espécie e natureza.

§ 4.º O levantamento dos dinheiros que se acham depositados só
poderá efectuar-se por meio de cheque ou por transferência bancária,
assinados por quem obriga validamente a direcção.

§ 5.º (Mantém-se.)
ARTIGO 46.º

O conselho fiscal reunirá pelo menos, uma vez por semestre e, das
suas sessões serão lavradas actas em livro próprio.

CAPÍTULO IV

Das sanções e recompensas

ARTIGO 47.º

(Mantém-se)

a) (Mantém-se);
b) (Mantém-se);
c) Multa de cinco a cinquenta euros sem prejuízo de, posterior-

mente, a assembleia geral, deliberar outro valor.
d) (Mantém-se);
e) (Mantém-se);
f) (Mantém-se);
g) (Mantém-se).

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2006. — O Escriturário Superior, Manuel Rosa
Dias. 3000192662

NÚCLEO DE ESTUDANTES DE FILOSOFIA E DESENVOLVIMENTO
DA EMPRESA DA FACULDADE DE FILOSOFIA DE BRAGA

DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios de base

ARTIGO 1.º

O Núcleo de Estudantes de Filosofia e Desenvolvimento da Em-
presa da Faculdade de Filosofia de Braga do Centro Regional de Braga
da Universidade Católica Portuguesa é a estrutura organizativa dos

estudantes do curso de Filosofia e Desenvolvimento da Empresa, aberta
a todos os estudantes do mesmo curso que tenham pago a respectiva
quota semestral.

ARTIGO 2.º

O Núcleo de Estudantes de Filosofia e Desenvolvimento da Em-
presa de rege-se pelos princípios básicos do movimento associativo-
-científico-cultural.

a) Democraticidade: os corpos directivos são eleitos por voto se-
creto e directo, a minoria respeitará e ficará vinculada às decisões da
maioria, sempre que tomadas após livre discussão e debate crítico e
desde que estejam em consonância com os presentes estatutos.

b) Independência: núcleo de Estudantes de Filosofa e Desenvolvi-
mento da Empresa não está submetido a quaisquer estruturas politico-
-religiosas, entidades que deverão, face aos presentes estatutos, estar
fora do contexto associativo-cultural.

CAPÍTULO II

Objectivos

ARTIGO 3.º

Património: será património do núcleo tudo quanto for adquirido
ou oferecido à direcção gerente e anualmente será elaborado um in-
ventário de tudo quanto faz parte deste património. Este inventário
deverá ser publicado e dado a conhecer em A. G. S. no final e antes
do exercício de funções de cada nova direcção.

ARTIGO 4.º

Independentemente do que venha a ser posterior e democratica-
mente definido pelos estudantes, o núcleo tem o dever de cumprir os
seguintes objectivos fundamentais:

a) Representar os estudantes de F. D. E., defender os seus interes-
ses e servir de elo entre eles e a associação de estudantes;

b) Divulgar a nível nacional e exterior a licenciatura em filosofia
e desenvolvimento da empresa;

c) Promover e dinamizar todas as acções culturais que ache neces-
sárias ao mais profundo conhecimento cultural e científico das áreas
do curso;

d) Realização e manutenção de contactos com instituições e em-
presas ligadas ao curso a nível nacional e internacional;

e) Elaborar programas de visita a eventos relacionados com as áreas
do curso.

CAPÍTULO III

Membros

ARTIGO 5.º

São membros do Núcleo de Estudantes de Filosofia e Desenvolvi-
mento da Empresa todos os estudantes matriculados no curso de Fi-
losofia e Desenvolvimento da Empresa — Faculdade de Filosofia de
Braga que tenham pago a respectiva quota semestral de valor a deci-
dir em A. G. S.

ARTIGO 6.º

Direitos e deveres dos sócios do N. E. F. D. E.

Direitos:
a) Organizarem-se e exprimirem livremente o seu pensamento;
b) Apelarem para os corpos gerentes em A. G. S. para defesa dos

seus direitos lesados;
c) Participarem nas actividades culturais e científicas de acordo com

os presentes estatutos;
d) Votar e serem votados para os corpos gerentes do núcleo segun-

do as condições destes estatutos.
Deveres:
a) Respeitar os princípios de democraticidade e de independência,

de acordo com o artigo 2;
b) Cumprir os estatutos e regulamentos em vigor e acatar discipli-

nadamente as decisões da direcção e as resoluções da A. G. S.;
c) Tomar conhecimento dos estatutos do núcleo, possuir o cartão

de identidade e respeitar as normas da correcção, disciplina e civis-
mo;

d) Exercer gratuitamente o cargo para o qual for eleito pelos estu-
dantes ou nomeado pela direcção;

e) Indemnizar o núcleo por quaisquer danos no material constitu-
inte do seu património.
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CAPÍTULO IV

Regime económico

ARTIGO 7.º

Os financiamentos do núcleo deverão ser realizados a três níveis:
a) A U. C. P. poderá financiar as diversas actividades do núcleo;
b) A direcção empreenderá investimentos e actividades tendentes

a proporcionar um auto-subsidiamento tendo sempre em conta a prá-
tica de um verdadeiro beneficio social e prestação de serviços;

c) A direcção ou quaisquer sócios reunirão patrocínios no sentido
de subsidiar a prática das actividades do núcleo.

ARTIGO 8.º

O N. E. F. D. E. é responsável patrimonialmente apenas e só até
ao montante do seu activo, não sendo os seus membros responsáveis
pessoalmente.

ARTIGO 9.º

Na conta bancária do núcleo terão assinaturas os cinco membros
da direcção, necessitando para ser movimentada de um mínimo de
duas assinaturas, sendo uma a do tesoureiro.

CAPÍTULO V

Órgãos do núcleo

ARTIGO 10.º

São órgãos do núcleo:
a) A A. G. S., assembleia geral de sócios;
b) A mesa da A. G. S;
c) A direcção;
d) O concelho fiscal.

ARTIGO 11.º

Composição

A A. G. S., órgão deliberativo máximo, é composto por todos os
sócios ordinários do núcleo no pleno usufruto dos seus direitos segun-
do o disposto no artigo 6.

ARTIGO 12.º

Competências

a) A A.G.S. detém competência necessária ao procedimento dos
objectivos do núcleo, tendo sempre em conta a prática de um verda-
deiro benefício social e prestação de serviços;

b) Discutir e aprovar as alterações dos estatutos;
c) Apreciar os actos dos corpos gerentes e votar as suas contas e

relatórios;
d) Deliberar sobre todos os actos que excedam a competência da

direcção e conselho fiscal, dentro do estabelecido nos presentes esta-
tutos.

ARTIGO 13.º

Calendarização e orgânica

 Semestralmente realizar-se-á uma reunião ordinária. A do primei-
ro semestre será para exposição dos objectivos do núcleo aos alunos
do primeiro ano e sensibilização dos mesmos para o pagamento das
quotas. A do segundo semestre terá de ser realizada até um mês de-
pois do início do mesmo, para apreciação do relatório de contas e das
actividades científico-culturais da direcção cessante.

ARTIGO 14.º

As A. G. S. ordinárias ou extraordinárias quando convocadas pelo
presidente da mesa da A. G. S. ou por quem legalmente o substitua,
devem ser feitas com a antecedência de 5 dias úteis da data afixada
para a reunião, garantindo-lhe a maior publicidade e indicando com
precisão o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos. Em circunstân-
cias de gravidade e de urgência excepcional, a antecedência da convo-
cação poderá encurtar-se para 48 horas, mas somente quando essa
convocação for de iniciativa da direcção ou por esta proporcionada
em nome do respectivo presidente, ou por abaixo assinado de 40 %
dos sócios.

ARTIGO 15.º

As A. G. S. extraordinárias realizar-se-ão:
a) Por iniciativa da mesa da A. G. S.;
b) Por pedido da direcção ou do conselho fiscal;

c) Por 40 % dos sócios ordinários devidamente identificados em
abaixo assinado a ser entregue à mesa da A. G. S. Se o pedido obede-
cer ás regras consideradas nestes estatutos, a mesa da A. G. S. convo-
cará obrigatoriamente uma assembleia extraordinária na hora e local
indicado pelos subscritores.

ARTIGO 16.º

A A. G. S. ordinária ou extraordinária só poderá funcionar ou deli-
berar com a presença de pelo menos 40 % do total de sócios ordiná-
rios. Se ao fim de 30 minutos após a hora marcada para o inicio da
A. G. S., esta não estiver munida do quórum referido anteriormente,
a assembleia reunirá independentemente do número de presenças com
carácter deliberativo, à excepção do caso de constar na ordem de
trabalho a demissão da direcção ou aprovação dos estatutos.

ARTIGO 17.º

Todas as decisões importantes, nomeadamente no caso da demis-
são da direcção ou alteração de estatutos, devem ser tomadas por meio
de voto secreto. Nas votações em que se torne necessário fazer a
verificação do número de votos, terão de haver escrutinadores repre-
sentantes de cada proposta.

ARTIGO 18.º

As deliberações da A .G. S. serão aprovadas por maioria simples, à
excepção da alteração de estatutos e demissão da direcção, que terão
de conseguir uma maioria qualificada de dois terços do plenário.

A) Mesa da A. G. S.

ARTIGO 19.º

A mesa da A. G. S. é composta por um presidente tosco, ladeado
por um primeiro e um segundo secretários a serem eleitos juntamente
com a direcção e conselho fiscal. Podem também fazer parte da mesa
da A. G. S. o presidente do núcleo e o do conselho fiscal, no entanto
estes só poderão actuar como sócios ordinários ou intervir a pedido
da A. G. S.

ARTIGO 20.º

Competências

1) Ao presidente da mesa da A. G. S. compete:
a) Verificar a existência do quórum necessário à realização da as-

sembleia, conforme disposto no artigo 16 e respeitar as normas das
votações, conforme os artigos 17.º e 18.º

b) Convocar e dirigir os trabalhos da A. G. S. de acordo com os
estatutos. Tornar públicos os livros do núcleo e assim os respectivos
termos de abertura e encerramento quando na A. G. S. eles forem
relatados.

c) Assinar as actas juntamente com os restantes membros da mesa.
d) Investir os respectivos cargos aos estudantes eleitos, assinando

com eles os actos de posse depois de superiormente aprovados.
2) Ao 1.º secretário compete lavrar e assinar as actas das A. G. S.,

os actos de posse e despachar o demais expediente da mesa.
3) Ao 2.º secretário compete coadjuvar o 1.º no exercício das suas

funções.
4) O presidente da mesa e os dois secretários, devem assumir a

função da direcção demissionária até à eleição da nova direcção, no
caso de recusa por parte da primeira em assegurar a gestão dos esta-
tutos do núcleo.

5) Qualquer ausência por parte da mesa da A. G. S. tem de ser jus-
tificada. Se o presidente da mesa da A. G. S. faltar, será substituído
pelo 1.º secretário. Em caso da ausência de qualquer outro membro da
mesa o presidente da mesma decidirá se haverá ou não reunião. No
caso de falta de comparência de toda a mesa da A. G. S, a reunião
será adiada para 48 horas depois.

B) Direcção

ARTIGO 21.º

Composição

A direcção é composta pelos seguintes elementos:
a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Tesoureiro;
d) Primeiro-secretário;
e) Segundo-secretário.
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ARTIGO 22.º

Competências

a) Representar o núcleo em todos actos e actividades que julgue
necessário;

b) Cumprir o programa de actividades na base do qual foi eleita;
c) Cumprir e fazer cumprir os estatutos do núcleo e as decisões da

A. G. S.;
d) Coordenar e orientar o trabalho do núcleo;
e) Administrar o património do núcleo e elaborar anualmente um

inventário de todo o material e equipamento parte desse património.
Dele dará ainda ao conhecimento público, à A. G. S. e ao conselho
fiscal;

f) Nomear representantes seus para as funções que se revelem ne-
cessárias e bem assim examina-los quando necessário;

g) Elaborar antes do fim do mandato o relatório de contas do
núcleo, a submeter ao conselho fiscal e a apresentarem A. G. S. ordi-
nária.

As deliberações da direcção são imediatamente executórias, sendo
esta responsável perante a A. G. S. por todas as suas actividades.

ARTIGO 23.º

Competências do presidente da direcção

1) Dirigir os trabalhos da direcção e marcar para isso as sessões que
julgar conveniente.

2) Fazer avisos aos sócios do resultado das eleições, das alterações
dos presentes estatutos e ainda de quaisquer outras deliberações toma-
das pela assembleia geral. Estes avisos ficarão patentes aos sócios
durante 15 dias.

3) Rubricar todos os documentos de receita e despesa.

ARTIGO 24.º

Competências do tesoureiro

1) Cuidar com solicitude da arrecadação dos rendimentos da asso-
ciação.

2) Pagar com pontualidade as despesas autorizadas pela direcção
em presença dos documentos devidamente legalizados.

3) Assinar os recibos das quotas mensais e os livros das contas
correntes.

ARTIGO 25.º

Competências dos secretários

Fazer a escrituração e correspondência da associação debaixo da
indicação do presidente.

ARTIGO 26.º

A direcção do núcleo elaborará o seu funcionamento interno como
achar necessário.

C) Conselho fiscal

ARTIGO 27.º

Composição

a) O conselho fiscal é composto por um presidente e dois secretá-
rios, eleitos em simultâneo com os outros órgãos do núcleo;

b) Os representantes da direcção poderão ter acesso ás reuniões,
sem direito de voto.

ARTIGO 28.º

Competências

a) Fiscalizar as actividades financeiras do núcleo;
b) Solicitar a convocação da A. G. S. para assuntos da sua compe-

tência.
c) Dar parecer sobre os relatórios que lhe forem submetidos pela

direcção, assistir ás reuniões da direcção sempre que o julgar conveni-
ente e intervir nas mesmas, mas sem carácter deliberativo.

d) Realizar e apresentar inquéritos sobre a actuação financeira da
direcção, sempre que directa ou indirectamente tenha qualquer rele-
vância financeira;

e) O conselho fiscal terá acesso a todos os documentos do núcleo,
do seu âmbito.

f) Apreciar no prazo de 15 dias o relatório de contas apresentado
pela direcção. O seu parecer deverá ser dado a conhecer a todos os
sócios, discutido e aprovado em A. G. S. ordinária.

g) Assegurar, regular e vigiar os processos eleitorais de acordo com
a disposição dos presentes estatutos, garantindo sempre igualdade de
tratamento e de oportunidades.

ARTIGO 29.º

O núcleo terá os seguintes livros para escrita:
Livro de actas;
Livro de matrículas de sócios;
De contas correntes;
De inventário.
Todos estes livros terão termos de abertura e encerramento e se-

rão rubricados em todas as suas folhas pelo presidente da assembleia
geral.

CAPÍTULO VI

Responsabilidades

ARTIGO 30.º

Os membros dos órgãos directivos do núcleo são pessoalmente res-
ponsáveis pelos seus actos e solidariamente pela actuação dos órgãos
de que fazem parte.

ARTIGO 31.º

Qualquer estudante sócio do núcleo terá acesso às actas das reuni-
ões de qualquer órgão do núcleo.

ARTIGO 32.º

Nenhum sócio poderá acumular mais do que um cargo do núcleo.

CAPÍTULO VII

Eleições

ARTIGO 33.º

As eleições para os corpos gerentes do núcleo devem realizar-se
no início do segundo semestre de cada ano lectivo.

ARTIGO 34.º

Capacidade eleitoral: todos os sócios do N. E. F. D. E. têm capaci-
dade eleitoral.

ARTIGO 35.º

Apresentação de candidaturas:
1) As candidaturas devem ser apresentadas à direcção com o res-

pectivo programa, pelo menos até 48 horas antes do início da cam-
panha eleitoral. Devem ser subscritas por 30 % dos estudantes com
capacidade eleitoral activa, segundo o disposto no artigo 34.º Em caso
de não número inteiro arredonda-se para o inteiro imediatamente a
seguir. Cada sócio poderá subscrever mais do que uma lista, mas nun-
ca mais de uma vez em cada lista. O conselho fiscal verificará os
subscritos e candidatos de cada lista, segundo o disposto no artigo 28.º
A direcção aceitará as listas que respeitem os presentes estatutos.

2) Apenas poderão ser eleitos para:
a) A mesa da A. G. S., os estudantes que tenham mais de uma

matrícula no curso de Filosofia e Desenvolvimento da Empresa;
b) A direcção, os estudantes com mais de duas matrículas no refe-

rido curso;
c) O conselho fiscal, os estudantes com mais de duas matrículas no

referido curso.
ARTIGO 36.º

Comissão eleitoral

Antes do início da campanha eleitoral será nomeada uma comissão
eleitoral, constituída por dois representantes de cada lista, mais um
presidente e um vice-presidente eleitos em A. G. S. Estes dois últimos
não poderão pertencera qualquer uma das listas existentes e terão de
ter no mínimo 2 matrículas. A comissão eleitoral terá a sua primeira
reunião no dia imediato ao fim do prazo para entrega das listas e o
presidente terá voto de qualidade. São funções da comissão eleitoral:

a) Controlar o acto eleitoral e a campanha, garantindo a todas as
listas concorrentes idênticas possibilidades e oportunidades;

b) Encarregar-se da impressão do boletim de voto;
c) Dirigir o acto eleitoral;
d) Fazer o escrutínio logo após a votação e divulgar os resultados

logo que os apure.
ARTIGO 37.º

Campanha eleitoral: a campanha eleitoral iniciar-se-á uma semana
antes da eleição interrompendo-se ás zero horas do dia útil anterior
ao marcado para as eleições.

A campanha eleitoral será apoiada pelo conselho fiscal e comissão
eleitoral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 39 — 23 de Fevereiro de 2006 4150-(31)

ARTIGO 38.º

Sistema eleitoral: o sufrágio será por escrutínio directo e secreto e
por lista fechada, para a direcção, conselho fiscal e mesa da A. G. S.
À direcção geral cessante, por intermédio do seu presidente, compete
conferir posse aos novos corpos gerentes em data por si anunciada
que não deverá exceder 7 dias úteis da data de afixação dos resultados.
A lista vencedora entra em função após a tomada de posse e o seu
mandato terá a duração de um ano.

ARTIGO 39.º

Acto eleitoral

O acto eleitoral decorrerá durante um dia das 9 às 17 horas, inin-
terruptamente. O escrutínio será feito logo após o encerramento das
mesas de voto, sendo os resultados aprovados e revelados de imedia-
to. São admitidos votos por procuração. São admitidos votos por
correspondência com assinatura reconhecida por notário que cheguem
até ao encerramento da mesa.

CAPÍTULO VIII

Programa do núcleo de FDE

ARTIGO 40.º

O programa anual de actividades do núcleo será o programa eleito-
ral da lista vencedora.

CAPÍTULO IX

Sócios extraordinários e sócios fundadores:

ARTIGO 41.º

Serão atribuídos títulos honoríficos a todos os sócios ou entida-
des que se destacarem nos diversos âmbitos das actividades do nú-
cleo.

Sócios de mérito: São todos os alunos do curso de FDE que se te-
nham notabilizado na causa académica e científica.

Sócios beneméritos: São todos os indivíduos ou entidades que te-
nham contribuído com donativos valiosos para a associação.

Sócios honorários: São todos os indivíduos ou colectividades que se
hajam notabilizado por prestação de serviços ao núcleo. Qualquer sócio
ordinário poderá submeter à aprovação da direcção vigente, uma pro-
posta no sentido da atribuição de um título honorífico.

ARTIGO 42.º

Sócios fundadores: São todos os indivíduos inscritos como sócios à
data da oficialização do núcleo. Todos aqueles que detiverem um dos
títulos citados, serão motivo de enunciação nestes estatutos. Sempre
que estes estatutos forem objecto de revisão, será incluída a lista de
todos os antigos e novos titulares.

CAPÍTULO X

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 43.º

Entrada em vigor e aprovação dos estatutos: estes estatutos entra-
rão em vigor a partir de …/…/… depois de aprovados em A. G. S.
especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 44.º

Revisão dos estatutos: os presentes estatutos serão objecto de revi-
são de dois em dois anos.

ARTIGO 45.º

Lacunas: os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos
em A. G. S., em tudo o que não colida com as normas legais vigentes
e princípios gerais de direito.

ARTIGO 46.º

Comissão consultiva de associados titulares: todo o conjunto de
associados titulares conforme o disposto no artigo 41 e nele designa-
dos constituirão uma comissão de consultores que serão os bastioná-
rios da instituição cultural e científica que é o Núcleo de Estudantes
de Filosofia e Desenvolvimento da Empresa da Faculdade de Filosofia
do Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa.

28 de Outubro de 2005. — O Presidente da Junta de Freguesia,
Manuel Américo Antunes de Freitas. 3000192665
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4. Empresas — Registo comercial

BRAGA
TERRAS DE BOURO

MANUEL SEVERINO DA SILVA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 50; identificação de pessoa colectiva n.º 503431974; data da
apresentação: 250604.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2003.

Conferida, está conforme ao seu original.

26 de Outubro de 2004. — O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2001886926

COIMBRA
COIMBRA

FERREIRA CADETE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9140/
20020524; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apresenta-
ção: 20050301.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções da vogal do conselho de administração Maria
Caixeira Lapa em 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192518

LUBÉLIA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 359/
20050304; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050304.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi constitu-
ída entre António Joaquim Henriques Ferreira e mulher, Lubélia Ma-
ria Goulart da Silveira Lemos Henriques Ferreira, casados na comu-
nhão geral, e Rui Miguel Goulart Lemos Henriques, casado com Cláudia
Maria Branco da Gama, na comunhão geral, a sociedade por quotas
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lubélia & Ferreira, L.da, e tem a
sua sede na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 188, 2.º, esquer-
do, freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos,
análises clínicas e exames auxiliares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: duas iguais de dois mil quatrocentos cinquenta
euros cada, pertencentes uma a cada um dos Sócios António Joaquim
Henriques Ferreira e Lubélia Maria Goulart da Silveira Lemos Henri-
ques Ferreira; e uma de cem euros pertencente ao sócio Rui Miguel
Goulart Lemos Henriques Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192517

IMPRESSÕES E SOLUÇÕES — LABORATÓRIO
DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 506579686; averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 01 e inscrição n.º 06; números e data das apresentações: 16 a
19/20050224.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 15 de
Fevereiro de 2005, Paulo Jorge Lopes Garcia cessou as suas funções
de gerente, por renúncia, e o pacto foi alterado nos seus artigos 3.º e
4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de dez mil euros e
corresponde à soma de seis quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de dois mil e quinhentos euros e uma de dois mil euros,
ambas pertencentes ao sócio Pedro Miguel de Aguiar e Santos Lopes;
uma de dois mil e quinhentos euros e uma de dois mil euros, estas duas
pertencentes ao sócio Nuno Filipe Rodrigues Henriques, e duas iguais
de quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel José dos Santos Lopes e Daniela Machado da Silva Couto.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, mantendo-se nomeados gerentes os sócios Pedro Miguel
de Aguiar e Santos Lopes e Nuno Filipe Rodrigues Henriques.

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

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

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192516
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LUÍS COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 111/
20040721; inscrição n.º 2; data da apresentação: 20050228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital e alterado o pacto no seu artigo 3.º que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de doze mil e qui-
nhentos euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único Luís Miguel Martins Coelho da Silva.

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

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192513

PASTELARIA PADARIA CORTESÃO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 354/
20050302; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050302.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi constitu-
ída entre António Carlos Taborda Cortesão e mulher, Maria Isabel
Caldeira Ferreira, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade por
quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pastelaria Padaria Cortesão &
Ferreira, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padroeiro, sem número de
polícia, freguesia de São Silvestre, concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de panificação e paste-
laria e sua comercialização, exploração de café e de talho e comércio
de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de dezassete mil e quinhentos euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios António Carlos Taborda Cortesão
e Maria Isabel Caldeira Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192501

COIMBRHOTEL — SOCIEDADE COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS

E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4198/
19891006; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050302.

Certifico que, relativamente à sociedade à sociedade em epígrafe,
foi registada a alteração do contrato de sociedade quanto ao n.  1 do
artigo 1.º e artigos 2.º e 6.º, os quais passaram a ter a seguinte redac-
ção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma COIMBRHOTEL — Sociedade
Comercial de Equipamentos Hoteleiros e Electrodomésticos, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Sanches da Gama, Edifício União, loja B,
freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e instalação de frio
industrial e equipamentos hoteleiros e electrodomésticos.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada co-
ercivamente;

b) Se ao seu titular foram imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais;

c) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no anterior
artigo 5.º

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

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192499

BRIOSA TÉCNICA — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 358/
20050304; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050304.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi constitu-
ída entre Pedro Nuno Ferreira Craveiro de Castro e mulher, Marta
Gomes Martins Coelho, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, a sociedade por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Briosa Técnica — Comércio de
Electrodomésticos, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Loreto,
lote 2, loja 7, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de electro-
domésticos e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Pedro Nuno Ferreira Craveiro de Castro e Marta
Gomes Martins Coelho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192498

CONFORAUDIO — COMÉRCIO  DE ELECTRODOMÉSTICOS
E EQUIPAMENTOS  DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 048/
20040524; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050304.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a modificação da sociedade em sociedade unipessoal por quotas tendo
sido alterado o pacto nos seus artigos 1.º, n.º 1, 3.º, do 4.º, n.º 1, e 5.º
a 7.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CONFORAUDIO — Comércio de
Electrodomésticos e Equipamentos para o Lar, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Quinta do Limoeiro, lote 1, rés-do-chão, freguesia de
Antanhol, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social é de cem mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único Jorge Telmo Gomes Magalhães.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio Jorge Telmo
Gomes Magalhães, que se mantém nomeado gerente ou ainda a cargo
de pessoas estranhas à sociedade que venham a ser designadas em
assembleia geral, bastando a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, podendo ainda
condições de retribuição e reembolso, que por ele sócio forem fixa-
das.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

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

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192497

AEMIFIN — CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 356/
20050303; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050303.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi constitu-
ída entre Nuno Gonçalo de Oliveira Cruz Barbosa Castelhano casado
com Carla Alexandra Barbas Nunes Castelhano, Paulo Alexandre dos
Santos Cortesão, casado com Maria Teresa Domingos Roque Figuei-
redo, Francisco João Ramos Gilsanz Viana, casado com Clara Isabel
Lopes Ribeiro da Fonseca, Arnaldo José Carvalho Tomás, casado com
Ana Cristina Pereira de Carvalho Tomás e Pedro António de Matos
Saraiva, casado com Cristina Maria Fragas Cruz Saraiva, todos casa-
dos em comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas que se rege
nos termos do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AEMIFIN — Consultoria para os
Negócios e Gestão, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Ferrão de
Magalhães, 210, freguesia de Santa Cruz, concelho e cidade de Coim-
bra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria de apoio aos negó-
cios e à gestão de empresas e particulares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais dos valores
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nominais de mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Nuno Gonçalo de Oliveira Cruz Barbosa Castelhano, Paulo Alexandre
dos Santos Cortesão, Francisco João Ramos Gilsanz Viana, Arnaldo
José Carvalho Tomás e Pedro António de Matos Saraiva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota com o consentimento
do respectivo titular, quando esta for sujeita a arrolamento, arresto,
penhora, quando for incluída em massa falida, ou no caso de indisponi-
bilidade do seu titular.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 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.

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o. reembolso.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192494

CAFÉ CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4045/
19931021; inscrição n.º 5; data da apresentação: 20050301.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do pacto social quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º, 4.º e 6.º,
n.º 1, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Café Central, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Zouparria do Campo, freguesia de São Silvestre,
concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio único José Alberto Salgado Cortesão.

2 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, podendo ain-
da poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta deles carecer
nas condições de retribuição e reembolso, que por ele sócio forem
fixadas.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, sendo nomeado gerente, a partir de hoje, o sócio José
Alberto Salgado Cortesão.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

O texto do pacto social actualizado encontra-se depositado na res-
pectiva pasta.

Certifico ainda que pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1, of.
da apresentação n.º 8 da mesma data, foi registada a cessação de fun-
ções das gerentes Manuela Alexandra Marques Monteiro e Liliana
Isabel Marques Monteiro Ribeiro, por renúncia em 28 de Fevereiro
de 2005.

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

9 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192493

SOVESTÁRIA, PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 506550575; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01, of. 1, e ins-
crição n.º 03; números e data das apresentações: 07 e 08/20050308;
pasta n.º 9817.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
Em 8 de Março de 2005, Regina Eugénia de Sousa Lorvão, cessou

as suas funções de gerente, por renúncia.
O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º e 4.º, n.º 1, que passaram

a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita, é de cinco mil euros e cor-
responde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares se-
guintes: duas iguais de mil duzentos e cinquenta euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Abel João Albuquerque Lopes e
Fernando Miguel Rodrigues de Carvalho Pereira da Silva; e uma de
dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Milton César Fer-
reira Marques.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Abel João Albu-
querque Lopes e sendo nomeado gerente a partir de hoje o sócio
Milton César Ferreira Marques.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192486

ENTABA — DECORAÇÃO DE INTERIORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 507294033; inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 10/20050308; pasta n.º 10 360.

Certifico que foi constituída por Sílvia Maria Gomes de Sousa, ca-
sada com João José Moita Filipe, em comunhão geral, a sociedade
unipessoal por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENTABA — Decoração de Inte-
riores, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Jorge Anjinho,
lote 15, 29, loja 2, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de confecções
para o lar, bem como de mobiliário e de peças decorativas e decora-
ção de interiores.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única Sílvia Maria Gomes de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

2 — A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Sílvia Maria Gomes de Sousa,
desde já nomeada gerente, ou a cargo de pessoas estranhas à socie-
dade que venham a ser por ela sócia designadas.

2 — Para obrigara sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192485

BANABAN — COMERCIALIZAÇÃO DE BANANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 503052256; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
09/20050308; pasta n.º 5294.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 15 de Dezembro de 2005
a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

14 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192484

FIGUEIRA DA FOZ

RADAR — EQUIPAMENTOS PARA TOLDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 01350/19910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502571926;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 54/20050620.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2003316795

JOÃO GIRÃO, METAIS RECICLADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02698/20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505655950;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20051007.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 1.º, n.º 1, e 2.º do respectivo contrato, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Indústria Girão, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização e transforma-
ção de vidro, espelho, aço e ferro (nacionais e estrangeiros); e produ-
ção de mobiliário.

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

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2003316698

FIGUEIRALUZ — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02902/20021017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506062309; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/
20050701.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2003316825

FIGUEIRA PARQUES — EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE ESTACIONAMENTO DA FIGUEIRA DA FOZ, E. M.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 3/
20051003; identificação de pessoa colectiva n.º 507276078; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20051003.

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

CAPÍTULO I

Disposições fundamentais

SECÇÃO I

Denominação e sede

ARTIGO 1.º

Denominação, tipo, personalidade e capacidade jurídica

1 — A Figueira Parques — Empresa Pública Municipal de Estaci-
onamento da Figueira da Foz, E. M., adiante designada por FP —
 E. M., é uma empresa pública municipal dotada de personalidade
jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património
próprio.

2 — A capacidade jurídica da FP — E. M., abrange todos os direi-
tos e obrigações necessários ou convenientes à prossecução do seu
objecto.

3 — A FP — E. M., rege-se pelos presentes estatutos, pelas deli-
berações dos órgãos municipais e demais actos que a tenham aprova-
do, pela lei das empresas municipais, intermunicipais e regionais e,
subsidiariamente pelo regime das empresas públicas e, no que não for
especialmente regulado, pelas normas aplicáveis às sociedades comer-
ciais.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A FP — E. M., tem a sua sede na Figueira da Foz, na Avenida
de Saraiva de Carvalho, no edifício dos Paços do Município.

2 — Por deliberação do seu conselho de administração, a FP —
E. M., pode alterar a sua sede dentro do concelho, proceder a abertu-
ra de delegações, agências, gabinetes ou qualquer outra forma de re-
presentação que entenda conveniente.
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SECÇÃO II

Objecto e atribuições

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A FP — E. M., tem por objecto a instalação e gestão do sis-
tema de estacionamento público urbano, de duração limitada, no con-
celho da Figueira da Foz.

2 — A FP — E. M., poderá exercer, acessoriamente, as activida-
des de comercialização de bens, prestação de serviços ou outras, desde
que relacionadas, directa ou indirectamente, com o seu objecto.

3 — A FP — E. M., poderá ainda exercer, complementarmente, a
promoção e ou participação na construção e exploração de parques
de estacionamento em zonas de reconhecido interesse e necessidade
públicos.

ARTIGO 4.º

Atribuições e competências

1 — Constituem atribuições da FP — E. M.:
a) A execução de medidas e acções necessárias à conservação e

manutenção das instalações e equipamentos;
b) A aquisição dos bens, equipamentos e direitos a eles relativos,

necessários à prossecução das suas atribuições;
c) A organização e cadastro dos seus bens;
d) A prática de actos necessários à exploração dos bens e equipa-

mentos;
e) A promoção de estudos visando a aplicação de novas tecnologi-

as e métodos de exploração dos estacionamentos tarifados;
f) A prática dos demais actos necessários à prossecução das suas

atribuições.

CAPÍTULO II

Capital social

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 5.º

O capital social da FP — E. M., é de € 514 000, que será integral-
mente realizado por depósito bancário em conta titulada pela FP —
E. M., até à celebração da escritura pública de constituição da empre-
sa, na seguinte proporção:

70,04 % — Câmara Municipal da Figueira da Foz (€ 360 000);
29,96 % — RESOPRE, Sociedade Revendedora de Aparelhos de Pre-

cisão, S. A. (€ 154 000).
ARTIGO 6.º

1 — O capital social é representado por 514 000 acções ordinárias
ao portador, no valor nominal de um euro cada.

2 — As acções serão materializadas em títulos que poderão ser de
uma, cinco, dez, mil, dez mil ou cem mil acções, títulos esses que
serão assinados por dois administradores, podendo a assinatura ser
aposta por chancela.

ARTIGO 7.º

1 — A transmissão das acções é livre, com respeito por uma participa-
ção mínima de 51 % por parte da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

2 — Nos aumentos de capital em numerário, os accionistas têm
direito de preferência na proporção das respectivas participações.

ARTIGO 8.º

1 — Por deliberação do conselho de administração, a FP — E. M.,
poderá emitir obrigações e outros títulos de dívida, nos termos da lei
aplicável.

2 — A FP — E. M., poderá adquirir partes do seu capital e obriga-
ções próprias, e fazer sobre elas as operações que achar convenien-
tes, nos termos e nos limites da lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Órgãos da empresa

ARTIGO 9.º

1 — São órgãos da FP — E. M., o conselho geral, a assembleia geral,
o conselho de administração e o fiscal único.

2 — Não haverá lugar a qualquer tipo de remuneração dos mem-
bros dos órgãos sociais.

3 — Os mandatos dos membros do conselho geral, da mesa da as-
sembleia geral, do conselho de administração e do fiscal único são
coincidentes com os dos titulares dos órgãos autárquicos, podendo ser
reeleitos por uma ou mais vezes.

SECÇÃO II

Conselho geral

ARTIGO 10.º

1 — O conselho geral é constituído por sete representantes do
município da Figueira da Foz, a designar pela assembleia municipal;
três representantes da RESOPRE — Sociedade Revendedora de Apa-
relhos de Precisão, S. A.

2 — O conselho geral tem competência estritamente consultiva nas
matérias previstas na lei.

SECÇÃO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos representantes dos de-
tentores do capital social da empresa.

2 — A cada acção corresponderá o direito a um voto.
3 — Os detentores de capital deverão comunicar ao presidente da

mesa da assembleia geral, por meio de carta, ou telefax, com a ante-
cedência mínima de 48 horas sobre a data da mesma, o nome de quem
os representa na dita assembleia.

ARTIGO 12.º

1 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário.

2 — A assembleia geral será convocada por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência legal.

3 — A convocação será feita pelo presidente da mesa da assem-
bleia geral ou por quem legalmente o substitua.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral reunirá ordinariamente duas vezes por ano
e extraordinariamente sempre que o conselho de administração ou o
fiscal único o julguem necessário, ou ainda quando requerida por um
dos sócios.

2 — A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação,
sobre quaisquer matérias, desde que estejam presentes ou representa-
dos sócios que representem pelo menos 60 % do capital social.

SECÇÃO IV

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 — O conselho de administração é composto por três membros,
sendo um deles o presidente, nomeados e exonerados pela assembleia
geral.

2 — O conselho da administração, na sua primeira reunião, desig-
nará o vogal a quem cabe a substituição do presidente nas suas faltas
e impedimentos.

3 — Compete ao conselho de administração gerir as actividades da
empresa, praticando todos os actos e operações relativas ao objecto
social, nos termos dos artigos 11.º e 12.º da Lei n.º 58/98, de 18 de
Agosto.

ARTIGO 15.º

1 — Para que a FP — E. M., fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é necessária:

a) A assinatura de dois administradores;
b) A assinatura de um só administrador no exercício dos poderes

que lhe tenham sido delegados;
c) A assinatura de um mandatário ou mandatários, no âmbito dos

poderes conferidos no respectivo mandato.

ARTIGO 16.º

1 — O conselho de administração fixará as datas ou a periodicidade
das reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que con-
vocado pelo seu presidente ou por dois administradores da empresa.

2 — As reuniões terão lugar no local indicado no aviso convoca-
tório ou, na sua falta, na sede da sociedade.
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SECÇÃO V

Fiscal único

ARTIGO 17.º

A fiscalização da FP — E. M., será exercida por um fiscal único,
designado pela assembleia geral, que terá as competências, os poderes
e deveres definidos na lei.

CAPÍTULO IV

Gestão financeira e patrimonial

SECÇÃO I

Princípios de gestão

ARTIGO 18.º

1 — A gestão da FP — E. M., realizar-se-á por forma a assegurar
a viabilidade económica da empresa e o seu equilíbrio financeiro, com
respeito pelo disposto nestes estatutos, regras legais e princípios da
boa gestão empresarial.

2 — Na gestão da FP — E. M., ter-se-ão em conta, nomeadamen-
te, os seguintes condicionalismos e objectivos:

a) Adaptação da oferta à procura economicamente rentável;
b) Prática de tarifas e preços que permitam o equilíbrio da explo-

ração a médio prazo;
c) Obtenção de índices de produtividade compatíveis com os me-

lhores padrões;
d) Adequação dos recursos financeiros à natureza dos activos a fi-

nanciar;
e) Subordinação de novos investimentos a critérios de decisão

empresarial, nomeadamente em termos de taxa de rentabilidade, pe-
ríodo de recuperação do capital e grau do risco;

f) Compatibilidade da estrutura financeira com a rentabilidade da
exploração e com o grau de risco da actividade;

g) Adopção de uma gestão previsional por objectivo, assente na
descentralização e delegação de responsabilidades e adaptada à dimen-
são da empresa.

ARTIGO 19.º

Instrumentos de gestão previsional

A gestão económica da FP — E. M., é disciplinada, no mínimo,
pelos seguintes instrumentos de gestão previsional:

a) Planos plurianuais e anuais de actividade, de investimento e fi-
nanceiros;

b) Orçamento anual de investimento;
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de

proveitos e orçamento de custos;
d) Balanço previsional;
e) Orçamento anual de tesouraria.

ARTIGO 20.º

Planos de actividades, de investimento e financeiros

1 — Os planos de actividades plurianuais devem estabelecer a es-
tratégia a seguir pela empresa, sendo reformulados sempre que as cir-
cunstâncias o justificarem.

2 — Os planos financeiros plurianuais incluirão o programa de in-
vestimentos e respectivas fontes de financiamento.

3 — Os planos de actividades, de investimentos e financeiros de-
verão ser completados com os desdobramentos necessários para per-
mitir a descentralização de responsabilidades e o adequado controlo
de gestão.

4 — Os instrumentos previsionais deverão explicitar a forma como
procuram concretizar os planos plurianuais, referindo, nomeadamen-
te, os investimentos projectados e as respectivas fontes de financia-
mento, os resultados e o balanço previsional.

ARTIGO 21.º

Receitas

Constituem receitas da FP — E. M.:
a) As provenientes da sua actividade e as resultantes de serviços

prestados no seu âmbito;
b) O rendimento de bens próprios;
c) As comparticipações, as dotações e os subsídios que lhe sejam

atribuídos;
d) O produto da alienação de bens próprios ou da sua oneração;

e) As doações, heranças e legadas que lhe sejam destinados;
f) O produto de empréstimos, bem como da emissão de obrigações;
g) Quaisquer outras que por lei ou contrato venham a perceber.

ARTIGO 22.º

Reservas

1 — A FP — E. M., deverá constituir as reservas e fundos julgados
necessários, sendo obrigatória a constituição de reserva legal.

2 — Constituem a reserva legal 10 % do resultado líquido do exercí-
cio deduzida da quantia necessária à cobertura de prejuízos transitados.

3 — A reserva legal só poderá ser utilizada para incorporação no
capital ou para cobertura de prejuízos transitados.

4 — A FP — E. M., poderá constituir reservas para investimentos
sobre parte dos resultados apurados em cada exercício.

ARTIGO 23.º

Contabilidade

A contabilidade da FP — E. M., respeitará o Plano Oficial de Con-
tabilidade e deve responder às necessidades de gestão empresarial e
permitir um controlo orçamental permanente.

ARTIGO 24.º

Prestação de contas

1 — A FP — E. M., deve elaborar, com referência a 31 de Dezem-
bro de cada ano, os documentos seguintes:

a) Balanço;
b) Demonstração dos resultados;
c) Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados;
d) Demonstração dos fluxos de caixa;
e) Relação das participações no capital de sociedades e dos finan-

ciamentos concedidos a médio e longo prazos;
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investi-

mento;
g) Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação

de resultados;
h) Parecer do fiscal único.
2 — A assembleia geral deverá apreciar e votar, até 31 de Março

de cada ano, o relatório do conselho de administração, as contas do
exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem como o pare-
cer do fiscal único, referentes ao ano transacto.

3 — O relatório anual do conselho de administração, o balanço, a
demonstração de resultados e o parecer do fiscal único serão publica-
dos no Diário da República e num dos jornais mais lidos na área.

CAPÍTULO V

Do pessoal

SECÇÃO I

Participação dos trabalhadores na gestão da empresa

ARTIGO 25.º

A participação dos trabalhadores na gestão da empresa é exercida
pelos órgãos representativos em termos de contrato de gestão, con-
forme previsto na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

SECÇÃO I

Dissolução e liquidação

ARTIGO 26.º

A FP — E. M., só se dissolverá nos casos previstos na lei.

SECÇÃO II

Disposição transitória

ARTIGO 27.º

1 — Os administradores da FP — EM ficam, desde já, autorizados a
proceder, antes do registo definitivo da sociedade, ao levantamento do
capital realizado, depositado em instituições de crédito, a fim de fazer
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face às despesas inerentes à constituição da empresa, bem como à sua
actividade comercial corrente e prossecução do seu objecto social.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das socie-
dades Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela empre-
sa, os direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos
que sejam celebrados em nome da mesma, pelos administradores ou
mandatários que a vinculam nos termos destes estatutos, a partir da
data da sua constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo,
ficando para tal conferida, desde já a necessária autorização.

SECÇÃO IV

Interpretação

ARTIGO 28.º

As dúvidas que se suscitarem na interpretação ou aplicação dos pre-
sentes estatutos serão resolvidos pela assembleia geral, por votos que
representem uma maioria qualificada de três quartos do capital social.

Mais certifico que foram designados os órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente — António Baptista Duar-

te Silva, casado, residente na Quinta de Santa Catarina, Rua de Joa-
quim Sotto Mayor, neste município, por indicação da Câmara Muni-
cipal; vogais — Graça Maria Magalhães Albuquerque Vasco, divorciada,
residente na Rua de Miguel Bombarda, 18, 4.º, B, também deste mu-
nicípio, por indicação da Câmara Municipal; Manuel de Freitas For-
mosinho Sanchez, casado, residente no Largo dos Lóios, 12, rés-do-
-chão, direito, no município de Lisboa, por indicação da
RESOPRE — Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, S. A.

Fiscal único: efectivo — Ernest & Young Audit & Associados —
SROC, S. A., inscrito na Comissão do Mercado de Valores Mobiliári-
os, com o n.º 9011, com sede na Avenida da República, 90, 6.º, no
município de Lisboa, representada por João Carlos Miguel Alves, re-
visor oficial de contas n.º 896, com domicílio profissional na Vila
Azulina, na Rua de Fausto Figueiredo, Birre, do município de Cascais;
suplente — Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de
contas n.º 653, com domicílio profissional na Rua do Salitre, 166,
3.º, direito, no Município de Lisboa.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2002804885

FIGUEIRALUZ — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02902/20021017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506062309; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 7 e 8/20051007.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua do Dr. Santos Rocha, 55, fre-
guesia de São Julião, concelho de Figueira da Foz, e designação do ge-
rente Jorge Fernando Marques da Silva, casado, residente na Rua do
Rancho das Cantarinhas, 15, 4.º, A, Buarcos, Figueira da Foz.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2003316833

MONTEMOR-O-VELHO

PADARIA FERNANDES & FILHOS, L.DA

Sede: Gatões, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 182/230490; identificação de pessoa colectiva
n.º 502331240; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006960970

CRIVER — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Outeiro Longo, Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 181/190490; identificação de pessoa colectiva
n.º 502329343; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006804359

ALVES & PEREIRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Liceia, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 174/220190; identificação de pessoa colectiva
n.º 502274298; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006804324

HOMAR — INSTALAÇÕES TÉCNICAS
EM EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Catarruchos, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 173/291289; identificação de pessoa colectiva
n.º 502264659; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006804332

CENTRO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 167/070989; identificação de pessoa colectiva
n.º 502212950; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006804340

VALMARQUES — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E PECUÁRIA, L.DA

Sede: Moita Vaqueira, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 165/300789; identificação de pessoa colectiva
n.º 502182164; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006804375

DOCEMOR — PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Sede: Rua do Abade João, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 230/141292; identificação de pessoa colectiva
n.º 502902833; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006804383

AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA SUSANA, L.DA

Sede: Alhastro, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 247/271293; identificação de pessoa colectiva
n.º 503200859; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006804391

POUSEIROS — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Coutada, Meãs, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 248/030194; identificação de pessoa colectiva
n.º 503137847; inscrição n.º PC-2004; data do depósito: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício do ano económico de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Bertina Maria
Gonçalves Ribeiro. 2006804405

FARO
FARO

J. ALMEIDA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização do Jardim das Figuras, bloco 4, 3.º,
esquerdo, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4435/
20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505354861; data
da apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006086880

LEIRIA
POMBAL

LOIVTRANS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2633;
número e data da apresentação: PC-01/20030710.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do ano
de 2002 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

11 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001214383

LISBOA
AMADORA

LEITARIA CENTRAL DAMAIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 366;
identificação de pessoa colectiva n.º 501173115; data do depósito:
15101998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 3000192556

SILVA & RUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1396;
identificação de pessoa colectiva n.º 500248478; data do depósito:
22101998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 3000192555

CARPINTARIA A.  T. N. — CARPINTARIA
PARA MONTAGENS

E CONSTRUÇÃO DE STANDS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503404055; data do depósito:
10111998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 3000192548

CHURRASQUEIRA DA VENDA NOVA — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5798;
identificação de pessoa colectiva n.º 501902112; data do depósito:
10111998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 3000192541
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MANUEL F. MIRANDA & MANUEL S. MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8074;
identificação de pessoa colectiva n.º 502916532; data do depósito:
27041999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 3000192540

PMN — GESTÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8390;
identificação de pessoa colectiva n.º 503034649; data do depósito:
12081998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

18 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 3000192537

CASCAIS

MAGDA ALVES — REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 972/
050202 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507209915;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20050928.

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

Deslocação da sede dentro do mesmo concelho.
1 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/20050928.
Deslocação de sede.
Sede: Estrada de Manique, 1232, Armazém n.º 7, Edifício A, Al-

coitão, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006703250

NUNO MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 610
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506611515; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 19/20051004.

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

Alterado o artigo 1.º, n.º 2, do contrato, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade passa a ter a sua sede na Rua de José Joaquim
Almeida, Bomba da BP, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2009995589

TELFAX — EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 521
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501757740;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 13/20050902.

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

10 — Averbamento n.º 02, apresentação n.º 13/20050902.

Facto: deslocação de sede.
Sede: Avenida da República, Edifício Estoril Office, loja 1.10, Al-

coitão, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010034708

TECNIDOMUS — GRUPO DE PLANEAMENTO
E CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 469
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500663270;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20051004.

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

10 — Apresentação n.º 02/20051004, averbamento n.º 1.
Facto: deslocação de sede.
Sede: Travessa do Vale do Rio, 24, rés-do-chão, direito, São João

do Estoril, freguesia do Estoril, Cascais.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2009995511

FERROMAT — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5770
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501939873; núme-
ro e data da apresentação: 2765/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271954

FISCALRANA—CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05790
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502660627;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 01/20051004.

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

05 — Apresentação n.º 01/20051004, averbamento n.º 1.
Facto: alteração toponímica da sede.
Sede: Praceta de Luís de Camões, 143, Sassoeiros, freguesia de

Carcavelos.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010015762

PAREDEVERDE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 613
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507487931; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 47/20051004.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Dia-
mantino da Graça Tojo e Maria de Fátima Pinto Vieira Tojo, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

 1 — A sociedade adopta a firma PAREDEVERDE — Actividades
Hoteleiras, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 39 — 23 de Fevereiro de 2006 4150-(45)

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida Marginal, Praia da
Parede, Esplanada Xana, localidade e freguesia de Parede, 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 em actividades hoteleiras, bar-res-
taurante, venda de jornais e revistas, tabaco e artigos de praia; pres-
tação de serviços e aluguer de equipamento de apoio à praia.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010034945

GOMES LEAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 612
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507487940; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 46/20051004.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por José Gui-
lherme Gomes Leal, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Gomes Leal, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Manuel de Almeida Vasconcelos, 33, 3.º,
direito, Quinta do Barão, freguesia de Carcavelos, concelho de Cas-
cais.

§ único. Por simples decisão da 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 construção civil, consultoria na área
da construção civil, projectos, engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente 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 ge-
rente.

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.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010034937

CAIRES & NÓBREGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 062
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20050929.

Certifico que entre Maria José de Nóbrega Costa e João Luís Caires
da Costa foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Caires & Nóbrega, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 11,
rés-do-chão, 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

 A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante, serviços
de catering; actividades hoteleiras e similares, importação e exporta-
ção, comércio de produtos alimentares e equipamentos de cozinha;
actividades de mini-mercado; lavagem, manutenção, compra e venda
de veículos automóveis.

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.

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 — 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.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987624

TERTÚLIA INFANTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 063
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20050929.

Certifico que por Natacha Raquel de Afonso Matos Vicente foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tertúlia Infantil, Unipessoal, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Edmundo Lima
Bastos, 6-B, 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 organização de festas e actividades
infantis.

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 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.

29 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987632

CARDIOFARTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 600
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
20050930.

Certifico que entre Pedro José Farto e Abreu e Mafalda Maria Cal-
das Velho da Palma foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CARDIOFARTO, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Parede, na Rua de Vasco da
Gama, 171, 3.º, direito, freguesia da Parede, 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

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas:
uma no valor nominal de quatro mil, setecentos e cinquenta euros
titulada pelo sócio Pedro José Farto e Abreu, e a restante no de du-
zentos e cinquenta euros titulada pela sócia Mafalda Maria Caldas Velho
da Palma.

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 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 sociedades,
mesmo que 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.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987640

H. T. O’NEILL & ASSOCIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 601
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
20050930.

Certifico que entre Hugo Tiago Teixeira Aboim O’Neill e SINCOR-
PE — Sociedade de Interacção Comercial e Relações Públicas, L.da,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma H. T. O’Neill & Associado, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Estoril, Rua de D. Afonso
Henriques, 705, 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, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade e fiscalidade; elaboração e desenvolvimento de estudos de viabi-
lidade económica; consultadoria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de mil euros titulada pelo sócio Hugo Tiago
Teixeira Aboim O’Neill e a outra no valor nominal de quatro mil
euros titulada pela sócia SINCORPE — Sociedade de Interacção Co-
mercial e Relações Públicas, L.da

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de quinhentos mil euros, nos termos que vier a
ser deliberado em assembleia geral, por unanimidade.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 39 — 23 de Fevereiro de 2006 4150-(47)

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 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.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987659

P4B — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 068
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
20050930.

Certifico que entre Silvério de Oliveira Paixão, Ana Paula Roque
Tavares, Carlos Alexandre da Fonseca Marques Tavares Ramos e Paula
Alexandra Gomes Fagulha foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma P4B — Prestação de Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Queluz de Baixo, na Rua de
Guerra Junqueiro, 6, 6.º, B, freguesia de Barcarena, 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 a execução de actividades promocio-
nais, produção e embalamento, actividades de marketing e merchan-
dising; central de compras; representação de equipamentos e produ-
tos, tratamento e armazenagem de dados; prestação de serviços na
óptica de disponibilização de recursos adicionais temporários nas re-
feridas áreas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas
no igual valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros tituladas
uma por cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é 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) 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.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Escriurário Superior, António
Jaoquim Solano Pires. 2009987675

R. A. CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 069
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/20050930.

Certifico que entre Ricardo Jorge Carvalho dos Reis e Alexandre
José Lourenço Fernandes foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma R. A. Criação e Produção de Pu-
blicidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Sobreiro, na Rua de
Henrique Santana, 13, B, freguesia de Barcarena, 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 a criação e produção de publicidade e
prestação de serviços na mesma área.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, tituladas uma por cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987683

MEDINTAG — SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA
INTERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 070
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/20050930.

Certifico que entre Ana Maria de Galiano Ventura e Flores de Gui-
marães Pinto e Fernando Manuel de Galiano Flores e Guimarães Pin-
to foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MEDINTAG — Serviços Médicos
de Medicina Interna, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Rio Maior, 22,
5.º, 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
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 actividades de práticas de clí-
nica ambulatória.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros pertencente à
sócia Ana Maria de Galiano Ventura e Flores de Guimarães Pinto e
uma do valor nominal de quinhentos euros pertencente ao sócio Fer-
nando Manuel de Galiano Flores e Guimarães Pinto.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
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 nomeada gerente, a sócia Ana Maria de Galiano
Ventura e Flores de Guimarães Pinto.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987691

DROP PRODUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 583
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20050928.

Certifico que por Ana Rita da Costa Fernandes Clara foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Drop Produções, Unipessoal, L.da,
e tem a sede na Quinta da Bela Vista, Rua do Faial, lote 82, rés-do-
-chão, direito, lugar de Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, concelho
de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a organização, produção e pro-
moção de eventos; prestação de serviços para televisão e rádio e
imprensa escrita, produção e realização de conteúdos para rádio e
televisão; comércio a retalho de vestuário, acessórios de moda, arti-
gos de decoração e artigos musicais.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia Ana Rita da Costa Fernandes Clara.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em Assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em Assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Ana
Rita da Costa Fernandes Clara.

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

ARTIGO 5.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987020
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LAC ROSE 3MMM EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 582
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/20050928.

Certifico que entre Maria Luísa da Costa Machado e Guiomar de
Jesus Narciso Ramos de Mascarenhas foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lac Rose 3MMM Eventos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Rolas, 73, Quinta da
Bicuda, Torre, 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

A sociedade tem por objecto a promoção, produção, organização,
realização e administração de eventos.

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 pela sócia Maria
Luísa da Costa Machado e a restante no de quinhentos euros titulada
pela sócia Guiomar de Jesus Narciso Ramos de Mascarenhas.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987039

FLAMBOYÁ — CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 581
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20050928.

Certifico que por Paula Alexandra Ramos da Silva Costa foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FLAMBOYÁ — Construção,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Paraíso, 10-B, localida-
de de Tires, freguesia de são Domingos de Rana, 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 a construção e remodelação de imó-
veis.

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
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 seu o objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987047

MISTER FOOT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 064
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
20050929.

Certifico que por Alexandre Correia Nunes da Silva foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Mister Foot, Unipessoal, L.da

2.º

1 — A sede é na Rua de Ceuta, 4, 10.º, B, Linda-a-Velha, freguesia
de Linda-a-Velha e concelho de Oeiras.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

3.º

O objecto social consiste em escola de formação de actividades
desportivas. Comércio equipamentos e materiais desportivos.

4.º

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

5.º

A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, com ou sem remuneração, sendo que, para obrigar a sociedade
é suficiente a intervenção do gerente.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987063

VILLACOLONIAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 595
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
20050929.

Certifico que entre Carlos Alexandre Gomes Mendonça e Maria
Helena Camelo Mendonça foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Villacolonial — Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Gafanhotos, lote 1,
3.º, direito, Carcavelos, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete
mil e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de três mil setecentos e cinquenta euros pertencente
uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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 cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá 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 o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.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.

29 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987071

MGDAB — GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 596
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20050929.

Certifico que entre Maria da Graça Fernandes Costa Moura Sar-
mento Beja, Diana Maria Moura de Burnay Ereira de Borges de Cas-
tro e António Maria Moura Sarmento Beja foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MGDAB — Gestão e Consul-
toria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Cascais, Avenida de Manuel Júlio
Carvalho Costa, 15, 6.º, esquerdo, 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

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim; gestão e administração de imó-
veis; consultadoria na área da gestão imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas,
uma no valor nominal de quatro mil e oitocentos euros titulada pela
sócia Maria da Graça Fernandes Costa Moura Sarmento Beja e as
restantes duas no igual valor nominal de cem euros, tituladas uma por
cada um dos sócios Diana Maria Moura de Burnay Ereira de Borges
de Castro e António Maria Moura Sarmento Beja.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, até
um montante global igual ao décuplo do capital social existente à data
da deliberação que as exigir.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009987012

AEROBÁTICA — DIVULGAÇÃO AERONÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 584
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502837110.

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

01 — Averbamento n.º 2, apresentação n.º 21/20050926.
Deslocação de sede para a Rua de Victor Hugo Moreira, 67, Rana,

freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.
08 — Apresentação n.º 23/20050926.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 13.º
Termos de alteração:
Forma de obrigar: com a intervenção de um gerente.
01 — Averbamento n.º 3, apresentação n.º 24/20050926.
Cessação de funções de gerente de Victor Manuel da Silva Fernan-

des, por renúncia, em 15 de Setembro de 2003.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2006709909
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ACOESTE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5952
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502066458.

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

9 — Apresentação n.º 1/20050928.
Designação dos órgãos sociais, em 6 de Setembro de 2005.
Conselho de administração: presidente — António Costa Esteves,

casado, Praceta de António Ferro, 5, Oeiras; vogais: Ana Maria
d’Almeida Braga Costa Esteves, casada, Praceta de António Ferro, 5,
Oeiras, e David Emanuel Braga Costa Esteves, solteiro, Praceta de
António Ferro, 5, Oeiras; suplentes — Jorge Miguel Braga Alves, sol-
teiro, Rua de Gil Vicente, lote 14, 6.º, A, Carcavelos, e Deolindo Amé-
rico Simões, casado, Rua de São Francisco Xavier, 109, 2.º, F, Sasso-
eiros, Carcavelos.

Conselho fiscal: presidente — O. Lima, N. Silva, F. Colaço, A.
Coelho e L. Rosa , SROC, Rua de Filipe Folque, 46, 2.º, Lisboa, re-
presentada por Maria Fernanda Barreto Mendonça Colaço, ROC;
vogais: António Tavares Costa Oliveira, casado, Avenida de 5 de
Outubro, 17, 6.º, Lisboa, e Maria Benigna Esteves Gonçalves, viúva,
Rua da Rainha D. Leonor, 2, rés-do-chão, Lisboa; suplente — Amália
Baleiro & Manuel Fonseca, SROC, Avenida de Fontes Pereira de Melo,
35, 3.º, A, Lisboa, representada por Manuel Caetano da Fonseca,
ROC.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010015746

MULTIUM — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 983
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502243023.

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

10 — Apresentação n.º 30/20050928.
Designação do fiscal único, em 7 de Setembro de 2004.
Fiscal único: efectivo — Deloitte & Associados, SROC, S. A., Edi-

fício Atrium Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa,
representada por Carlos Manuel Pereira Freire, ROC; suplente — An-
tónio Marques Dias, ROC, casado, Edifício Atrium Saldanha, Praça
do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Prazo: triénio de 2004-2006.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2009994833

RESTAURANTE AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 765
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503367001.

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

8 — Apresentação n.º 47/20050928.
Designação para gerente de João Maria do Carmo de Noronha

Lopes, casado, Rua do Dr. José Joaquim de Almeida, 2, 3.º, B, Oeiras,
em 13 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033418

NA — NETJETS AVIATION, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 968
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507450841.

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

02 — Apresentação n.º 16/20050928.

Designação para secretário efectivo de Luís Fernando Nogueira
Soares de Sousa, casado, Praça do Marquês de Pombal, 1, 8.º, Lisboa,
e para secretário suplente Pedro José da Palma Carlos Alves da Cos-
ta, casado, Praça do Marquês de Pombal, 1, 8.º, Lisboa, em 12 de
Agosto de 2005.

Prazo: biénio de 2005-2006.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010011082

LUÍS BRÁS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7009
(Oeiras); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/050928.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço de capital de 1995,20 euros para 5000 euros, tendo sido altera-
do o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

 1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e 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.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2009994760

PAPELACO TI, SOLUÇÕES GLOBAIS
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 156
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503280550; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 28/050928.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 1.º, n.º 1, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PAPTI — Soluções Globais de
Telecomunicações e Informática, S. A., e durará por tempo indeter-
minado.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2009994558

BILCONTEL — BILHETICA, CONSULTADORIA
E TELEMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7567
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502778628; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/050928.

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

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 21 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010015754

FISHER — ROSEMOUNT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 217
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502666030.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

01 —  Averbamento n.º 4, apresentações n.os 27 e 28/20050926.
Cessação de funções de gerente de João José Veiga Gomes, por

renúncia, em 4 de Maio de 2005.
13 — Apresentação n.º 34/20050926.
Designação para gerente de Fernando João Gouveia da Veiga Go-

mes, divorciado, Avenida da Liberdade, 249, 1.º, Lisboa, em 28 de
Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2009993390

ESPAÇO DE SABORES — RESTAURAÇÃO E VENDA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 084/
051007 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507414365;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/07102005.

Certifico que entre Luís Palma Carlos de Barros, Vasco Nuno Melão
Pinto Tavares e Rui Daniel Costa Leitão foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Espaço de Sabores — Restauração e
Venda de Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Cesário Verde, 82, 3.º, C, na freguesia de Queijas, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro
local de concelho limítrofe, bem como podem ser criadas, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem como objecto: restaurante e serviço de refeições
rápidas dentro do estabelecimento; serviço de take-away dos produ-
tos servidos no restaurante; charcutaria — venda de produtos de char-
cutaria (enchidos, queijos e fiambre) para fora e no estabelecimento;
venda de vinho, cervejas, sumos naturais e outras bebidas no estabe-
lecimento; garrafeira, venda de vinhos para fora; mercearia fina, venda
de produtos de mercearia fina (massas, compotas, chocolates, ervas
aromáticas e outras) para fora; serviço de snack bar, venda de pas-
teis, bolos, café e outros produtos similares no estabelecimento e para
fora.

3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado em di-
nheiro, de cinco mil e cem euros, correspondente à soma de três quotas
iguais no valor nominal de mil e setecentos euros cada, pertencentes
cada uma delas aos sócios Luís Palma Carlos de Barros, Vasco Nuno
Melão Pinto Tavares e Rui Daniel Costa Leitão.

4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios ou a não sócios que nela forem nomeados, ficando desde já
nomeados gerentes os referidos sócios.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.

5.º

1 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios em segundo.

2 — O sócio que pretender ceder a sua quota deverá comunicá-lo à
sociedade e aos demais sócios, por carta registada com aviso de re-
cepção, indicando o nome do cessionário, preço e demais condições
da cessão.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar no capital de sociedades
com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementa-
res de empresas, nacionais ou estrangeiras.

7.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante correspondente a cem vezes o capital social.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem fixadas em assembleia geral.

8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo com os respectivos titulares;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra providência cautelar;
c) Interdição, inabilitação, falência, ou insolvência de qualquer sócio.
2 — A contrapartida da amortização será determinada por um ba-

lanço elaborado para o efeito, excepto no caso de exclusão do sócio
por comportamento desleal ou gravemente lesivo dos interesses da
sociedade, em que a amortização se fará pelo valor nominal da quota.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009988671

CHRYSO ADITIVOS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09825/
951219 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503208930;
inscrições n.os 19 e 20; números e data das apresentações: 09 e 10/
20051007 e 4899, 4900 e 4901/20051007 (prestação de contas).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de presidente do conselho de administração,
por renúncia; designação de presidente do conselho de administração,
para completar o mandato de 2003-2006 e depósito de contas rela-
tivas aos anos de 2001, 2003 e 2004.

19 — Averbamento n.º l, apresentação n.º 09/20051007.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração de

Marcel Jacqouletto, por renúncia, em 18 de Novembro de 2004.
20 — Apresentação n.º 10/20051007.
Designação do presidente do conselho de administração, em 18 de

Novembro de 2004, de Eric Charles Pierre Bergé, casado, 77, Rue
Carnot, 92 Suresnes, França.

Prazo: para completar o mandato em curso.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010023161

MUNDO ESOTÉRICO — EDITORA DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 023/
030513(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506402320;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/20051007.

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

Cessação de funções de gerentes de Ana Sofia de Oliveira Linan da
Silva Santos Pinto e de João Paulo Serrano de Almeida Santos Pinto.

1 — Averbamento n.º l, apresentação n.º 46/20051007.
Cessação de funções de gerentes de Ana Sofia de Oliveira Linan da

Silva Santos Pinto e de João Paulo Serrano de Almeida Santos Pinto,
por renúncia, em 24 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010018320

GOMES & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02662/
760427; identificação de pessoa colectiva n.º 500441723; inscri-
ções n.os 8 e 11; números e data das apresentações: 28 e 29/
20051007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º e cessa-
ção de funções de gerente em 22 de Setembro de 2005.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de
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mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Shan Yongxin, uma de
mil duzentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Ji Zhixiang, e
outra de dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Jagjiwan Singh.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Jagjiwan Sin-
gh, que desde já fica designado gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

08 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 28/20051007.
Cessação de funções de gerente de Shan Yongxin, por renúncia,

em 22 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009988680

PLANMEDE — PLANEAMENTO, GABINETES MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07374/
920214 (Oeiras); inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresen-
tações: 14 e 15/20051007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço do capital social de
1995,20 euros para 5000 euros e designação de gerência das sócias
Ana Isabel da Silva Salgado e de Maria Isabel Lopes da Silva Salgado.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, correspondendo à soma
de quotas de igual valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada,
pertencentes uma a cada sócia.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade pertence às sócias.
2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

04 — Apresentação n.º 15/20051007.
Designação de gerente, em 31 de Dezembro de 2003, de Maria Isabel

Lopes da Silva Salgado.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009987802

CENSUL — CENTRAL DE SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09973/
960305 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502737433;
inscrição n.º 06.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 4/20050725.
Natureza: provisória por dúvidas.
Encerramento da liquidação. Data da aprovação das contas: 26 de

Janeiro de 2005.
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 59/20051006.
Convertida.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009992130

ARBEITOR — IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 078/
051006 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507364252;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/20051006.

Certifico que por Paulo César de Salles Novo e Victor Manuel Dias
Pereira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARBEITOR — Import Export, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre de Gusmão,
1, localidade e 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 no comércio a retalho e por gros-
so de materiais e equipamentos para construção civil, produtos ali-
mentares, veículos, acessórios para auto, mármores, granitos, alumí-
nio, ferro, aço, importação e exportação, indústria metalomecânica,
construção civil e prestação de serviços nas mesmas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas:
uma quota do valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio Paulo César Salles Novo e uma quota do
valor nominal de duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Victor Manuel Dias Pereira.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009987470

DA GRAÇA LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 017/
050920 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507439759;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20051006.

Certifico que por Daniel da Graça Lopes foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a designação Da Graça Lopes, Unipessoal, L.da,
e terá a sua sede na Avenida de Portugal, 18, 4.º, esquerdo, em Car-
naxide, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
criados outros estabelecimentos em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

O objecto social será o ensino da condução automóvel e respectiva
documentação.

§ único. A sociedade poderá sob qualquer forma legal, associar-se
com outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios e associações em participação, além
de poder adquirir e alienar participações em sociedades com o mesmo
ou diferente objectivo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente a uma só quota do mesmo valor, perten-
cente ao sócio Daniel da Graça Lopes.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
sócio Daniel da Graça Lopes, que desde já fica nomeado gerente, sen-
do suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010023056

OLIVEIRA, LOURENÇO & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02446/750414
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500391572; inscrições
n.os 12 e 18; números e data das apresentações: 12 e 13/20051006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência e alteração parcial do contrato
quanto aos artigos 2.º e 5.º

Averbamento n.º 02, apresentação n.º 12/20051006.
Cessação de funções de gerente de Lin Tianbiao, por renúncia, em

15 de Julho de 2005.
ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quarenta
e nove mil oitocentos e oitenta e nove euros e setenta e nove cênti-
mos, representado por duas quotas: uma no valor nominal de quarenta
e sete mil quatrocentos e dez euros e setenta e quatro cêntimos, per-
tencente à sócia Lin Tianhong, e outra no valor nominal de dois mil
quatrocentos e sessenta e nove euros e cinco cêntimos, pertencente ao
sócio Cao Xuejun.

ARTIGO 5.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 obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — São gerentes os sócios, Lin Tianhong e Cao Xuejun, já desig-
nados.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009419758

HAIR CLUB, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 461/
020911 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506152995;
inscrições n.os 1 e 5; números e data das apresentações: 21 e 23/
20051006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente, alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 3.º e 7.º, sendo nomeados gerentes os actuais sócios:

1) Elisabete Maria Vieira Cardoso.
2) Mário António Rodrigues.
3) Palmira Estevam Antunes Mendes Rodrigues.

1 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 21/20051006.
Cessação de funções de gerente de Cândida Maria Vieira Cardoso,

por renúncia, em 27 de Julho de 2005.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal de
dois mil euros, cada, pertencente uma a cada um dos sócios Mário
António Rodrigues e Palmira Estevam Antunes Mendes Rodrigues e
outra do valor nominal de mil euros, pertencente à sócia Elisabete
Maria Vieira Cardoso.

ARTIGO 7.º

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

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta,
de dois gerentes.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010006690

NÓS — CATERING MARÍTIMO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 074/
051004 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507409884;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20051004.

Certifico que entre Helena Parreira de Carvalho Viana, Fernando
Miguel Guerreiro Teixeira Viana e Sofia Parreira de Carvalho foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nós — Catering Marítimo e Ser-
viços, L.da, e tem a sua sede no Porto de Recreio, freguesia e conce-
lho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços relacionados
com actividades marítimas, incluindo catering, restauração, e a ges-
tão e promoção de eventos, assim como a promoção de produtos
relacionados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
um mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor no-
minal de dez mil e quinhentos euros pertencente a Helena Parreira de
Carvalho Viana, outra do valor nominal de seis mil novecentos e trinta
euros pertencente a Fernando Miguel Guerreiro Teixeira Viana e ou-
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tra do valor nominal de três mil quinhentos e setenta euros perten-
cente a Sofia Parreira de Carvalho.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o sócio;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou outra decisão judicial ou administrativa de que possa resultar a venda
ou adjudicação da quota e, ainda, no caso de falência, insolvência ou
cessão gratuita.

2 — Salvo acordo em contrario ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o que resultar do último balanço
aprovado.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em Assembleia geral, pertence
aos sócios Helena Parreira de Carvalho Viana e Fernando Miguel
Guerreiro Teixeira Viana.

2 — A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de um
gerente.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009986946

BAYHEALTH — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 073/
051004 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507390032;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20051004.

Certifico que por Bayer Portugal, S. A., foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma BAYHEALTH — Comercialização de
Produtos Farmacêuticos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta do Pinheiro, 5,
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.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio e promoção de produtos
farmacêuticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia Bayer Portugal, S. A.

4.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a
sociedade e a sócia única, nomeadamente suprimentos, sempre que
tal for necessário ao desenvolvimento da sociedade e desde que tais
negócios sirvam à prossecução do objecto social.

5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por dois ou mais gerentes.
2 — A gerência da sociedade não será remunerada, salvo delibera-

ção em contrário da assembleia geral.

3 — Para obrigar a sociedade é obrigatória a intervenção de dois
gerentes, de um gerente e um mandatário, ou de dois mandatários.

6.º

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

Ficam, desde já, nomeados gerentes o ora outorgante João Paulo
Ribeiro Cardoso Barroca, Francisco Belil Creixell, viúvo, residente em
Manelic 10, E-08017, Barcelona, Espanha, e Karl Arne Zumbaum,
casado, residente em Sant Josep, 16, 08960 Sant Just Desvern, Bar-
celona, Espanha.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010791720

M. A. F. & L. VAZ — CONSTRUÇÃO, COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 239/
000410 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504874225;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 1 e 2/
20051003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Designação de gerente e dissolução e encerramento da liquidação,
com respectivo cancelamento da sociedade.

2 — Apresentação n.º 01/20051003.
Designação de gerente, em 9 de Setembro de 2005, de Luís Manuel

Fernandes Vaz.
3 — Apresentação n.º 02/20051003.
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 9 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009995945

FRANCLIM ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 033
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507486196; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 57/050923.

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 Franclim Araújo, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede em Avenida da Dr.ª Laura Aires, 18, fre-
guesia de Porto Salvo, 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 restaurante e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros (equivalente a um milhão dois mil quatrocentos de
dez escudos) 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 ge-
rente.
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ARTIGO 5.º

O sócio está autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal à sociedade, até ao montante global correspondente a duas 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: Franclim Barbosa de Araújo.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033388

STARTONER, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 036
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507488121; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 38/050926.

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 STARTONER, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Azenhas, 32-B, fregue-
sia de Barcarena, 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 comercialização e reciclagem de
material informático.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — 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: Filipe Dine Neves de Melo Cunha.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033396

INFORAFO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
E ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 585
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506776336.

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

1 — Averbamento n.º l, apresentação n.º 41/20050926.
Cessação de funções de gerente de Hugo Miguel Mota Lopes da

Silva, por renúncia, em 9 de Setembro de 2005.

3 — Apresentação n.º 42/20050926.
Modificação em sociedade unipessoal:
a) Transformar a dita sociedade em unipessoal por quotas, acres-

centando à respectiva firma apenas o aditivo legal unipessoal;
b) Deslocar a sede social para a Rua de Guilhermina Suggia, 18, 3.º,

esquerdo, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais;
c) Alterar o objecto social para as actividades adiante indicadas; e
d) Substituir, integralmente, o respectivo contrato social, que pas-

sa a ser o constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a adoptar a firma INFORAFO, Equipamen-
tos de Informática e Escritório, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade passa a ter a sua sede na Rua de Guilhermina Sug-
gia, 18, 3.º, esquerdo, freguesia de São Domingos de Rana, concelho
de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto o comércio, representação,
aluguer, importação e exportação de material, equipamentos e consu-
míveis de informática e escritório. Prestação de serviços informáti-
cos. Formação na área informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de cinco mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, 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 com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Sócio único: António Jorge Fidélis de Oliveira.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033280

ANTÓNIO VELEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7386
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502717599; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 40/050927.

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

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 23 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033612

TROPY GYM — ACTIVIDADES DESPORTIVAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 936
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507022416; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 41/050927.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 27 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033620

MENTE FRESCA — TECNOLOGIAS
DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 048
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507077180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 42 e 43/050928.

Certifico que cessou funções de gerente Nuno Rodrigo de Faria dos
Santos, por renúncia, em 14 de Setembro de 2005.

Certifico que foi ainda alterado parcialmente o contrato social:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e subscrito, 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 um
dos sócios Pedro Capinha Fitas Figueiredo e Ana Cristina Adelino
Lopes Figueiredo.

ARTIGO 4.º

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

3 — É gerente o sócio Pedro Capinha Fitas Figueiredo, já desig-
nado.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2010033531

COMIDAS E FATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 079/
051006 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507470052;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/20051006.

Certifico que entre Nuno Miguel Pereira Júlio e Bárbara Ribeiro
Monteiro do Espírito Santo foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Comidas e Fatias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Miraflores, na Avenida do
General Norton de Matos, 17, loja B, freguesia de Carnaxide, conce-
lho 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 as actividades hoteleiras, designada-
mente, restauração, cafetaria, pastelaria, gelataria, snack-bar e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de dois mil e quinhentos euros tituladas uma por cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Gerentes nomeados: os sócios Nuno Miguel Pereira Júlio e Bárbara
Ribeiro Monteiro do Espírito Santo.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009995996

AZIMUTEGOLD — DISTRIBUIÇÃO OURIVESARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 661/
040309 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505423049;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 16/040309.

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

Transformação em sociedade anónima

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação AZIMUTEGOLD — Dis-
tribuição Ourivesaria, S. A., e tem a sua sede na Avenida das Túlipas,
6, 14.º, D, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 — Mediante deliberação da administração, poderá o local da sede
ser deslocado para o mesmo concelho ou concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e distribuição de artigos de ourivesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
quenta mil e duzentos euros, representado por dez mil e quarenta
acções, no valor de cinco euros cada.

2 — As acções podem ser ao portador ou nominativas.
3 — As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 10, 50,

100, 500, 1000 e 10 000 mil acções.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações no capital social
de outras sociedades já existentes, ainda que reguladas por leis especi-
ais, ou participar em sociedades a constituir, agrupamentos comple-
mentares de empresas e em associações em participação, ainda que o
objecto de umas e outras não apresente nenhuma relação, directa ou
indirecta, com o seu próprio objecto principal.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital a realizar por entradas em dinheiro será
atribuído aos accionistas o direito de preferência na subscrição de novas
acções, na proporção das que ao tempo possuírem, cabendo ao admi-
nistrador único estabelecer o preço e as demais condições das corres-
pondentes emissões.

ARTIGO 6.º

1 — É permitido à sociedade, nos casos e limites estabelecidos por
lei, adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações que se
mostrem convenientes aos interesses sociais.

2 — A sociedade poderá emitir obrigações, observando as disposi-
ções legais aplicáveis e as determinações da assembleia geral.

3 — Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela sociedade,
terão preferência os accionistas, na proporção das acções que possu-
írem.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade tem direito de preferência na transmissão de ac-
ções nominativas, a qualquer título, podendo exercer esse direito para
si própria ou indicar terceiro ou terceiros, que poderão ser outros
accionistas da sociedade, para adquirir as acções em seu lugar, nos
mesmos termos e condições de que directamente usufruiria.

2 — Os accionistas obrigam-se a não ceder, por qualquer título, as
suas acções nominativas a qualquer terceiro, pessoa física, ou colec-
tiva, que tenha interesses directos ou indirectos em qualquer negócio



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 39 — 23 de Fevereiro de 20064150-(58)

ou actividade que esteja em concorrência com o objecto social ou
actividade desenvolvida pela sociedade.

3 — A sociedade pode autorizar a transmissão nos termos do nú-
mero anterior, por deliberação tomada por maioria dos votos corres-
pondentes a 81 % do capital social, em assembleia geral convocada
especialmente para o efeito.

ARTIGO 8.º

1 — A administração e representação da sociedade é exercida por
um administrador único, designado em assembleia geral, a qual poderá
também deliberar sobre a duração do respectivo mandato, bem como
a sua destituição em qualquer momento.

2 — O administrador único será ou não remunerado, conforme for
deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos, com a intervenção do administrador único, ou de um
procurador, agindo este no âmbito dos poderes que lhe tenham sido
expressamente conferidos.

4 — O mandato do administrador único é válido por quatro anos.

ARTIGO 9.º

1 — Além das atribuições gerais derivadas da lei e dos presentes
estatutos, compete ao administrador:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar as operações relativas
ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passi-
vamente;

c) Adquirir, vender, ou, por qualquer forma, alienar ou onerar os
bens e direitos imobiliários e mobiliários, incluindo veículos automó-
veis, tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios;

d) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas desistir,
transigir e comprometer-se em arbítrios;

e) Celebrar, alterar e rescindir contratos de trabalho ou de presta-
ção de serviços;

f) Dar execução e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e
as deliberações da assembleia geral.

2 — O administrador único poderá nomear mandatários ou procu-
radores da sociedade para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos.

ARTIGO 10.º

O administrador único não poderá, sem o consentimento da socie-
dade, por deliberação tomada com maioria dos votos corresponden-
tes a 81 % do capital social, exercer, por conta própria ou de ou-
trem, directa ou indirectamente, qualquer actividade que, nos termos
do artigo 398.º do Código das Sociedades Comerciais, possa ser con-
siderada como concorrente com a da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 — A fiscalização da sociedade cabe a um fiscal único, que será
um revisor oficial de contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
um revisor oficial de contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

3 — Quer o fiscal único, quer o fiscal suplente serão eleitos e ree-
legíveis por um período de quatro anos.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.

ARTIGO 13.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos por um período de quatro anos e reelegíveis,
podendo ser accionistas ou outras pessoas.

2 — A assembleia geral reunirá nos três meses subsequentes ao ter-
mo de cada ano social e sempre que for convocada a pedido do admi-
nistrador único ou do fiscal único ou a requerimento de accionistas
nos termos previstos na lei.

3 — A convocatória está sujeita a publicação nos termos da lei,
mas pode ser feita apenas por carta registada enquanto se mantive-
rem nominativas todas as acções da sociedade.

4 — Entre a última publicação da convocatória e a data da reunião
da assembleia geral deve mediar, pelo menos, um mês, entre a expe-
dição das cartas registadas referidas nos números anteriores e a data
daquela reunião devem mediar, pelo menos, 21 dias.

5 — A assembleia geral convocada a requerimento de accionistas
não se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam
titulares de acções que totalizem o valor mínimo legalmente exigido
para a respectiva convocação.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
salvo o disposto nos números dois e três deste artigo.

2 — Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira con-
vocação, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais
a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presen-
tes ou representados accionistas que detenham acções corresponden-
tes a, pelo menos, dois terços do capital social.

3 — Em segunda convocatória, a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital social por eles representados.

4 — É possível, na convocatória de uma assembleia, fixar-se, des-
de logo, uma segunda data de reunião para o caso de a assembleia não
poder reunir na primeira data marcada por falta de representação do
capital exigido por lei ou pelo contrato, contanto que entre estas duas
datas medeiem mais de 15 dias.

ARTIGO 15.º

As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral e do
administrador único serão fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 16.º

1 — Os lucros líquidos da sociedade, apurados pelo balanço anual,
serão distribuídos de acordo com o que for deliberado em assembleia
geral, por maioria correspondente a 81 % dos votos representativos
do capital social.

2 — São permitidos adiantamentos sobre lucros aos accionistas,
mediante deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Ficam desde já designados os seguintes membros para os órgãos
sociais:

Administrador único — Rui Manuel Morais Wallis de Carvalho, ca-
sado, residente na Rua do Dr. Alfredo da Costa, 5, 5.º, esquerdo, em
Algés; fiscal único: efectivo — A. Paredes, A. Oliveira & M. Branco —
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, contribuinte n.º 504629603,
inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 164, com
sede no Campo Grande, 28, 8.º, C, 1700-093 Lisboa, representada pelo
seu sócio Armando Nunes Paredes, casado, revisor oficial de contas
n.º 650, residente na Rua de Virgílio Correia, 2, 2.º, esquerdo, em Lis-
boa; suplente — Albino Rodrigues Jacinto, casado, revisor oficial de
contas n.º 527, residente na Rua de Sarmento Beires, 33, 6.º, esquerdo,
Lisboa; assembleia geral: presidente da mesa — Suzana de Jesus Azi-
nheira Vieira Freire Godinho de Almeida, casada, residente na Urbani-
zação Tercena, lote 24, 3.º, esquerdo, em Tercena; secretário — Maria
Gabriela dos Santos Morais Wallis de Carvalho, viúva, residente na Rua
da Cidade de Cádis, 22, 8.º, C, 1500 Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Março de 2004. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005857602

CLÍNICA AKENETON SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 034
(Cascais); data da apresentação: 020222.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000269205

PLAINA — CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 915
(Cascais); data da apresentação: 020222.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000269216
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 TECLAS E MEGAS EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 640
(Sintra).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000269344

 STARINVESTE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 245
(Sintra).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000269358

CREDIBRINDE — REPRESENTAÇÕES, BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04716
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502271000; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 24/20051004.

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

7 — Apresentação n.º 24/20051004.
Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a partir de 23 de Setembro de 2005.
Liquidatário nomeado: José Bruno Pestana da Silva Serra, solteiro,

maior, residente na Rua de Álvaro de Campos, lote 3, 4.º, C, Ramada,
Odivelas.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2006730207

LANIS — SINALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08324
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501599754;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 38/20051004.

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

02 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 38/20051004.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: António Manuel Santinho de Campos Guerra.
Causa: renúncia.
Data: 6 de Junho de 2005, com efeitos a partir de 30 de Junho de

2005.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2009986997

SINIMAGEM — SEGURANÇA VIÁRIA E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 753
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503321281;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/20051004.

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

01 — Averbamento n.º 2; apresentação n.º 39/20051004.
Facto: cessação de funções de gerente.

Gerente: António Manuel Santinho de Campos Guerra.
Causa: renúncia.
Data: 6 de Junho de 2005, com efeitos a partir de 30 de Junho de

2005.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2009987004

 CAT — CONSULTADORIA, ADMINISTRAÇÃO
E TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07677
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503247421;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 32 e 35/20051004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

01 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 32/20051004.
Facto: deslocação de sede.
Sede: Rua das Lapas, lote 140, loja 9, freguesia e concelho de Cas-

cais.
01 — Averbamento n.º 2; apresentação n.º 35/20051004.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Joaquim Amado Mirão.
Causa: renúncia.
Data: 21 de Junho de 2005, com efeitos a partir de 30 de Junho de

2005.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2007590344

F. J. J. — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 747
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507145739; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/050623.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º (n.º 1) e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma F. J. J. — Comércio de Automó-
veis, Unipessoal, L.da

3.º

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

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2006753290

DIGIDOC — GESTÃO ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS
E INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 358/
010621 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503041270;
inscrições n.os 18 e 20; números e data das apresentações: 15 e 16/
20051003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções e designação por cooptação de administrador,
para o mandato do quadriénio de 2004-2007.

18 — Averbamento n.º 02; apresentação n.º 15/20051003.
Cessação de funções de administrador de Jorge Filipe de Jesus Sousa

Correia, em 31 de Março de 2005.
20 — Apresentação n.º 16/20051003.
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Designação por cooptação para administrador de André Chaves
Esteves de Carvalho, casado, Rua do Comandante Cousteau, 4.07.02C,
5.º, esquerdo, Lisboa, em 1 de Abril de 2005, para completar o man-
dato em curso.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009141300

JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES POUCACHINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 292/
990415 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504320688;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 20/20051003.

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

Cessação de funções de gerente.
08 — Averbamento n.º 02; apresentação n.º 20/20051003.
Cessação de funções de gerente de César Augusto Pacheco Alves,

por renúncia em 20 de Setembro de 2005, com efeitos a partir de 26
de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010023463

CCC — VENDING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 072/
051003 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507212568;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 10, 11 e
12/20051003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com mudança de sede do concelho
de Lisboa para o concelho de Oeiras; cessação de funções do vogal e
designação de vogal do conselho de administração em 24 de Junho de
2005.

02 — Apresentação n.º 10/20051003.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º (n.º 1).
Termos da alteração: mudança de sede para a Rua da Eira, 18G,

Edifício Arcada, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.
01 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 11/20051003.
Cessação de funções de vogal de Jorge Bruno Barradas Campos,

por renúncia em 24 de Junho de 2005.
03 — Apresentação n.º 12/20051003.
Designação de vogal do conselho de administração, em 24 de Ju-

nho de 2005, de Maria de Lurdes Gouveia dos Santos Amorim, viúva,
residente no Largo da Pimenteira, 8, Lisboa.

Prazo: quadriénio em curso 2005-2008.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009993900

KAYAK — CONSULTORIA DE NEGÓCIOS, MARKETING
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 323/
041222 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507053150;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20051003.

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

Cessação de funções da gerência, por renúncia em 1 de Outubro de
2004.

1 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 14/20051003.
Cessação de funções de gerente de João Faria Gomes, por renúncia

em 1 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009995457

M AO QUADRADO — MALAS E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07376/
920214 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502710772;
inscrições n.os 8 e 9; número e data da apresentação: 3 e 4/
20051003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente e nomeação de gerência, em 26 de
Agosto de 2005.

07 — Averbamento n.º 2; apresentação of. 03/20051003.
Cessação de funções de gerente de Elisabete de Fátima Barradas

Velez, por renúncia em 26 de Agosto de 2005.
9 — Apresentação n.º 04/20051003.
Designação de gerente, em 26 de Agosto de 2005, de Ilídio Teixei-

ra Soares da Silva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009995953

MOBBIT SYSTEMS INFOCOMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 073/
030606 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506576329;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 25/20051003.

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

Deslocação de sede dentro do mesmo concelho.
08 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 25/20051003.
Deslocação de sede.
Sede: Avenida do Forte, 8, 1.º piso, fr: 01, lugar e freguesia de

Carnaxide, concelho de Oeiras.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009986512

P. M. K. INTERACTIVE SALES — MARKETING
DIRECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 956/
050824 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505118734;
inscrições n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 36, 37 e
38/20050824.

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

 Contrato da sociedade PMK Interactive Sales — Marketing Di-
recto, L.da; cessação de funções de gerente e nomeação de gerência.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma P. M. K. Interactive Sales — Mar-
keting Directo, L.da, e tem a sua sede na Avenida das Descobertas,
59, piso 1, Galerias Alto da Barra, em Oeiras, freguesia de São Julião
da Barra, concelho de Oeiras.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, filiais ou qualquer outra forma de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de ma-
rketing e publicidade, consultoria, desenvolvimento de soluções e
aplicações tecnológicas, concepção, produção e emissão de progra-
mas de televisão, rádio, internet e telemóveis, comercialização de
produtos e serviços ligados e desligados à internet, importação e ex-
portação, edição de publicações, comercialização de espaço publicitá-
rio, logística, distribuição.

2 — A sociedade poderá participar no capital de outras empresas,
em Portugal e no estrangeiro, ainda que com objecto diferente do
seu, em agrupamentos complementares de empresas reguladas por lei
especial.
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ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinquen-
ta mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de trinta
e cinco mil euros, do sócio PMK — Agência de Marketing Promo-
cional, L.da, uma de sete mil e quinhentos euros, do sócio José Antó-
nio Neves Santo, e uma de sete mil e quinhentos euros, do sócio Pe-
dro João Bettencourt Neves.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

Depende das deliberações dos sócios a realização de suprimentos à
sociedade, nos termos e condições que pelos mesmos forem fixadas
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas, entre sócios, é livre; porém, a divisão
e cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 7.º

1 — A gestão da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, quer activa quer passivamente, ficam a cargo dos gerentes, só-
cios ou não, a designar em assembleia geral.

2 — Ficam, desde já, designados gerentes o sócio Pedro João Bet-
tencourt Neves e o não sócio António Pereira dos Reis Gentil Quina.

3 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

4 — Para vincular validamente a sociedade em todos o tactos e
contratos são necessárias as assinaturas dos dois gerente.

5 — É expressamente proibido ao gerente vincular a sociedade
em cauções, avais, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos
estranhos ao objecto social.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
b) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
c) Interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de qual-

quer quota;
d) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação judicial;
e) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou simples sepa-

ração de bens de qualquer sócio, no caso da partilha não ser efectuada
até dois anos, após o trânsito em julgado da decisão respectiva, bem
como, no caso da quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio;

f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;

g) Por acordo com o respectivo titular;
2 — A amortização será efectuada pelo valor que resultar do últi-

mo balanço aprovado, se outro não resultar imperativamente da lei.
3 — As quotas amortizadas poderão figurar no balanço como tais

e posteriormente, por deliberação das sócios, poderão, em sua subs-
tituição, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a ser aliena-
das a sócios ou a não sócios.

ARTIGO 9.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o Fundo de
Reserva Legal, terão o destino que a assembleia geral determinar.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
01 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 37/20050824.
Provisória por natureza, artigo 64.º, n.º 2, alínea b).
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Pedro João Bettencourt Neves.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Agosto de 2001.
02 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 38/20050824.
Provisória por natureza, artigo 64.º, n.º 2, alínea b).
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Sérgio Caetano Leite, solteiro, residente na Rua da Escola

Nova, Casa Virada ao Sol, Bicesse, Alcabideche.
Data da deliberação: 12 de Novembro de 2001.
01 – Averbamento n.º 2; apresentação n.º 28/20051003.
Convertida.
01 — Averbamento n.º 3; apresentação n.º of. 28/20051003.

Convertido o averbamento n.º 1.
02 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º of. 28/20051003.
Convertida.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010014103

GUMERCINDO MORAIS PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 915/
011026 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505804115;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 36/20050928.

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

Dissolução e encerramento da liquidação, com respectivo cancela-
mento da matrícula.

2 — Apresentação n.º 36/20050928.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009994892

OLINDA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 576/
000721 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504968556;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 34/20050928.

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

Dissolução e encerramento da liquidação, com respectivo cancela-
mento da matrícula.

02 — Apresentação n.º 34/20050928.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009994876

ZGS — INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 608
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507468805; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 22/20051003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Saúde
Final, SGPS, L.da; e Francisco Rola Patta Saldanha da Gama, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ZGS — Informática e Telecomu-
nicações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, lote 4,
Bairro Conde Monte Real, em Tires, freguesia de São Domingos de
Rana, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços nas áreas da in-
formática, telecomunicações e televisão, bem como a gestão e im-
plementação de projectos nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com o objecto diferente do seu.
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ARTIGO 4.º

1 — O capital social da sociedade é de cinco mil euros, encontra-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma quota de quatro mil e quinhentos euros per-
tencente à sociedade Saúde Final, SGPS, L.da; e uma quota de quinhen-
tos euros pertencente ao sócio Francisco Rola Patta Saldanha da Gama.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao dobro do capital social, e os sócios podem fazer
à sociedade os suprimentos que ela carecer, nos montantes e condi-
ções que forem estipulados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade compete a Rodrigo Medina Monteiro
Santos Alves, o qual fica desde já nomeado gerente.

2 — A gerência da sociedade constituirá procuradores para a práti-
ca de determinados actos ou categorias de actos, nomeadamente para
movimentação das contas bancárias da sociedade.

3 — Para vincular da sociedade é necessária a intervenção do gerente.
4 — Para a movimentação das contas bancárias é necessária uma

assinatura, a qual poderá ser do gerente ou de procurador.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos sócios fazer uso da firma social para
fins diversos dos do seu objecto, nomeadamente para se constituir
fiadora ou avalista de qualquer dos sócios ou de outrem.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas a favor de pessoas estranhas à sociedade
carece sempre de autorização da sociedade e dos demais sócios e obe-
decerá às seguintes regras:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos assim o
comunicará à sociedade e aos restantes sócios, indicando-lhes o nome
do cessionário e o preço que lhe é oferecido;

b) Se no prazo de 15 dias, a contar da data de comunicação, que
deverá ser feita por carta registada com aviso de recepção, nem a
sociedade, em primeiro lugar, nem os sócios, em segundo lugar, decla-
rem optar, poderá a quota que se pretende alienar ser livremente cedida;

c) No caso de a sociedade não pretender usar do seu direito de
preferência e mais de um sócio pretender optar na aquisição de uma
ceder, esta será dividida entre os sócios pretendentes na proporção
das quotas que estes possuírem.

2 — Na cessão de quotas entre sócios os sócios não cessionários
terão o direito de pedir a divisão da quota a ceder, podendo cada um
adquirir parte proporcional à sua quota.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas que forem arrestadas,
penhoradas ou sujeitas a qualquer outra providência judicial e também
aquelas que forem pertença de sócios interditos ou inabilitados.

2 — Em qualquer dos casos, a amortização será feita pelo valor
resultante do balanço especial realizado para o efeito e reportado à
data do facto que determina a amortização.

3 — Nos casos de interdição ou inabilitação dos sócios, a amorti-
zação deverá ser deliberada no prazo de 60 dias, a contar da verifica-
ção desses eventos.

ARTIGO 9.º

É necessária deliberação social que obtenha a unanimidade dos votos
correspondentes ao capital da sociedade nos seguintes casos:

a) Alteração do contrato de sociedade;
b) Nomeação e exoneração dos gerentes;
c) Fixação das remunerações, comissões ou subsídios respeitantes

aos gerentes.
ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, salvo quando a lei exija convocação ou pra-
zo especial, serão convocadas por carta registada com aviso de re-
cepção com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2009986490

QUELAN — ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 796
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504960776; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 16/20050929.

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

2 — Apresentação n.º 16/20050929.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2009994590

UROLASER — SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 124
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507248180; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 05/20050929.

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

Foi alterado o artigo 2.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de saúde, nomea-
damente, consultas médicas, exames complementares de diagnóstico
e cirurgia na especialidade de urologia e de outras especialidades mé-
dicas. Venda de equipamentos e materiais utilizados em medicina.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004755571

FERNYB — ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 084
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506780457; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 07/20050929.

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

Foi alterados o artigo 7.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

7.º

O capital social é de cento e vinte mil euros, está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de cento e dezoito mil euros, pertencente à sócia Maria
Fernanda da Silva Berto, e outra no valor nominal de dois mil euros,
pertencente ao sócio António Leitão dos Santos.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006672932

GAUSS — TOPOMETRIA E MONITORIZAÇÃO
ESTRUTURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 653
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506008746;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 14 e 15/20050929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

13 — Apresentação n.º 14/20050929, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de administrador.
Administração: Francisco Jorge Lourenço da Cunha.
Causa: renúncia com efeitos a partir de 30 de Setembro de 2005.
Data: 23 de Setembro de 2005.
14 — Apresentação n.º 15/20050929.
Facto: nomeação de administrador.
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Administrador único: João Pedro Miguens Rodrigues Cancela, ca-
sado, Rua do Dr. António Patrício Gouveia, 10, 2.º, esquerdo, Oeiras,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.

Período: para completar o mandato em curso de 2004-2006.
Data da deliberação: 23 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2009994493

COISAS DE VENTO — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 743
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504291548; inscrição
n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números
e datas das apresentações: 131/020401; 07/030530 (compl).

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 500 000$ para 1 002 410$ tendo sido alterados
os artigos 1.º, n.º 2 e 3.º (corpo), os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização dos Três Castelos,
lote C, 2.º, frente, Portela de Sintra, freguesia de Santa Maria e São Miguel,
concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de um mi-
lhão dois mil quatrocentos e dez escudos e corresponde à soma de
três quotas: uma do valor nominal de quinhentos e um mil duzentos
e cinco escudos, pertencente à sócia, Odete Teresa Pereira de Melo
Caxaria Matos Santos Bonito; uma do valor nominal de duzentos e
cinquenta mil escudos e outra de duzentos e cinquenta e um mil du-
zentos e cinco escudos, ambas pertencentes ao sócio Miguel Crisógo-
no Fernandes Nunes Gonçalves.

Mais certifico que cessou funções de gerente Odete Teresa de Melo
Caxaria Matos Santos Bonito, por renúncia em 15 de Dezembro de 2000.

Foi designado gerente António Manuel Figueira Pereira Bonito.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003122591

PURYCARE — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 742
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506445046; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 04/20050929.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
quenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de qua-
renta e cinco mil euros pertencente ao sócio Nereo Valentini, outra
de cinco mil euros pertencente ao sócio Jason Adrien Valentini.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2009994906

EUROCICLO — COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08165
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503387363;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 11; números e datas das apresentações: 48 e
49/20050929 e 43/20051004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Foi alterados os artigos 4.º do contrato que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.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
setecentos e cinquenta euros do sócio Francisco José Moreira Simões
e outra do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros da sócia
Idália Maria Cevadinha Brasão Simões.

01 — Apresentação n.º 48/20050929, averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Manuel França Monteiro.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Dezembro de 2001.
04 — Apresentação n.º 43/20051004, averbamento n.º 1 (deveria

ser a apresentação após a apresentação n.º 48/20050929).
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Pedro Manuel Rodrigues Monteiro e Mécia da Glória

Rodrigues Monteiro.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Dezembro de 2001.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2011161398

CABELOR — SOCIEDADE DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 481/990611
(Cascais); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050525.

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

Dissolução e encerramento da liquidação, com respectivo cancela-
mento da matrícula.

2 — Apresentação n.º 01/20050525.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006739484

SOM LIVRE — GESTÃO DE DIREITOS AUTORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 286
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504833570;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 33 e 34/20050126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

02 — Apresentação n.º 33/20050126.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Armando Braga Nelo.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Dezembro de 2004.
03 — Apresentação n.º 34/20050126.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Roberto Pinheiro da Silva, divorciado, Rua Iberé Nazare-

th, 117, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil.
Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2009986601

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ANTÓNIO DIAS PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 831/19671229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500910120; inscrições n.os 04 e 8; números e data das apresen-
tações: 18 e 19/20020527.
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Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções da gerente Maria Irene Sales, por ter renunci-

ado em 14 de Janeiro de 2000.
Reforço e redenominação do capital e transformação em socie-

dade plural por quotas.
Reforço — 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios abaixo

mencionados com a quantia de 542 169$ e 60 241$, respectivamente.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de António Dias Paula, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Alto do Carvalhão,
31-A, freguesia de Campolide.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência,
bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transportes de alu-
guer de automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à sorna de duas quo-
tas, uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, perten-
cente ao sócio Paulo Jorge Mesquita da Silva e outra do valor nomi-
nal de quinhentos euros pertencente ao sócio José Jacinto Silva.

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou em remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao
não sócio António Ramos Mesquita, já nomeado gerente.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em lodos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial, de quotas entre sócios. é livremente
permitida, depende sempre do prévio consentimento da sociedade a
cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito
de preferência em primeiro lugar, à sociedade, e, em segundo, aos só-
cios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo sejam
titulares.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tornado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização serei o valor que resultar do último
balanço aprovado.

§ 3.º 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.

15 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000269301

A. SANTOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 446; identificação de pessoa colectiva n.º 500552150; data
da inscrição: 07102002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2008418855

ARVITEC PORTUGUESA — PRODUÇÕES
MULTIMEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3289; identificação de pessoa colectiva n.º 502838418; data da
inscrição: 30102002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma
1000269437

DIAMANTE NEGRO — CAFÉS MOÍDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 115; identificação de pessoa colectiva n.º 500459703; data
da inscrição: 11102002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 1000269476

LISBOA — 2.A SECÇÃO

GASSERVIÇOS — INSTALAÇÕES
E ASSISTÊNCIA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  9955; identificação de pessoa colectiva n.º 502814950; núme-
ro e data da inscrição: 16/020731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005935891

IMORENOVA — SOCIEDADE DE REMODELAÇÃO
E RENOVAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6155/960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503596469;
número e data da inscrição: 11/050714.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009170172

HELDER & ABEL SOARES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9700/991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504704532;
número e data da inscrição: 08/050714.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009881095

IBERO LINHAS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 976/810127; identificação de pessoa colectiva n.º 500361703;
número e data da inscrição: 25/050714.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009170288

FÓ-FÓ-CAR — REPARAÇÃO SISTEMAS ELÉCTRICOS
AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 545/010814; identificação de pessoa colectiva
n.º 503304961; número e data da inscrição: 05/050715.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006438492

HOMEKEEP — CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 167/030306; identificação de pessoa colectiva
n.º 506493296; número e data da inscrição: 11/050715.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009170300

LISBOA — 3.A SECÇÃO

ROCHA FRIA — SERVIÇOS, GESTÃO
E INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 385/050620; identificação de pessoa colectiva n.º 507386582;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/050620.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rocha Fria — Serviços, Gestão e In-
vestimentos, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida de António Ser-
pa, 23, 4.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fá-
tima.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de consultoria para os
negócios e a gestão; gestão e administração de imóveis, compra e
venda de imóveis; actividade de compradora de prédios para revenda.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro de cinco mil euros, correspondente à soma de uma só quota de
igual valor, pertencente ao sócio Mário Valente Guerreiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, dispensadas de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertencem ao sócio, que desde já fica nomeado ge-
rente.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente, em
todos os actos e contratos, incluindo nos de aquisição, alienação,
confissão de dívida, contratos de leasing, aberturas de crédito e one-
ração de bens móveis e imóveis da sociedade.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido ao gerente vincular a sociedade em ne-
gócios estranhos ao objecto e interesses sociais, designadamente em
aceite e saque de letras de favor, prestar fianças, sub-fianças, cauções
e outros semelhantes.

É seu sócio, Mário Valente Guerreiro.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010593340

LISBOA — 4.A SECÇÃO

MAQUIPAVE — PAVIMENTOS E AFAGAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9368; identificação de pessoa colectiva n.º 505094495; núme-
ro e data da entrada: 11 509/150703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2002078866

CAFÉ E PASTELARIA TIROLESA DE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 577; identificação de pessoa colectiva n.º 500544948; nú-
mero e data da entrada: 11 505/150703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2002678677

CONGESTE — COMÉRCIO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 877; identificação de pessoa colectiva n.º 500071608; nú-
mero e data da entrada: 11 507/150703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2005102024

PINHEIRO & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 170; identificação de pessoa colectiva n.º 500475628; nú-
mero e data da entrada: 11 504/150703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2002678634
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MUM — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7548; identificação de pessoa colectiva n.º 504472895; núme-
ro e data da entrada: 11 613/160703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2005102539

MERCEARIA LISBOA CHIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 059; identificação de pessoa colectiva n.º 500191123; nú-
mero e data da entrada: 11 603/160703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2001141947

MASTRO — RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8673; identificação de pessoa colectiva n.º 504750941; núme-
ro e data da entrada: 11 601/160703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2005102318

MANUEL AUGUSTO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 393; identificação de pessoa colectiva n.º 500377987; nú-
mero e data da entrada: 11 598/160703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2002477892

CABELEIREIRO NOVA NUANCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6807; identificação de pessoa colectiva n.º 504065351; núme-
ro e data da entrada: 11 508/150703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2005063835

PROJECTLINE SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º  13 010/040128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504409859; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
04/040429.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 25 000 euros
para 85 000 euros tendo os artigos 2.º, 4.º e 5.º ficado com a seguinte
redacção:

2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas, es-
tudo, projecto e execução de instalações eléctricas e mecânicas indus-
triais e terciário, redes de comunicações e instalações de electrónica
profissional, investigação, desenvolvimento e integração de sistemas
digitais, importação e exportação, representações e comercialização
de equipamentos eléctricos, sistemas electrónicos, óptico-electróni-
cos e electromecânicos, incluindo equipamentos e materiais de guerra.

4.º

O capital social é de oitenta e cinco mil euros, integralmente rea-
lizado, correspondendo à soma de duas quotas: uma no valor de cin-
quenta e nove mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Jorge
Humberto Ferreira da Silva e outra no valor de vinte e cinco mil e
quinhentos euros, pertencente à sócia Sandra Nunes Duarte Francisco
da Silva.

5.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares, na
proporção das quotas dos sócios, até ao montante global igual a dez
vezes o capital social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2005779253

MACOLIDE — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 752; identificação de pessoa colectiva n.º 502520655; número
e data da entrada: 11 635/160703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2002108404

CABELEIREIROS MANUELA REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2018; identificação de pessoa colectiva n.º 502855584; núme-
ro e data da entrada: 11 629/160703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2003692045

MÁRIO MACHADO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 093; identificação de pessoa colectiva n.º 500689270; nú-
mero e data da entrada: 11 600/160703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2005102326

MATEUS & HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500492409; nú-
mero e data da entrada: 11 633/160703.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2003692487

CASA DE SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 921; identificação de pessoa colectiva n.º 500519234; nú-
mero e data da entrada: 11 599/160703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2005102334

CARLOS QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 025; identificação de pessoa colectiva n.º 500573883; nú-
mero e data da entrada: 18 940/201202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2001171846

PATRÍCIO GOUVEIA — INVESTIMENTOS
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9956; identificação de pessoa colectiva n.º 505227398; núme-
ro e data da entrada: 11 481/150703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2002433330

POLIBETÃO PAVIMENTOS EM BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7459; identificação de pessoa colectiva n.º 504229656; data da
entrada: 150603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2003506250

CASA DE PASTO A PARRA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 861; identificação de pessoa colectiva n.º 500956308; nú-
mero e data da entrada: 19 511/160603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Sousa Claro. 2002481105

MULTIREL — REPRESENTAÇÕES, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 554/720622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500199698; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 08 e 09/040615.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 200 000$ para
1 000 000$, tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de um milhão de escudos, está integralmente
realizado em dinheiro, já entrado na caixa social, e corresponde à
soma das quotas dos sócios: duas quotas do valor nominal de cem mil
escudos, cada uma, de Alberto Gonçalves e uma de oitocentos mil
escudos de Paulo Jorge Ramalho Póvoa Gonçalves.

Mais certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 08/040615.
Cessação de funções do gerente Orlando Gonçalves da Silva Vera

Cruz, por ter renunciado em 12 de Julho de 1995.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 2006449982

LOURES

PASTELARIA FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 502954167.

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

12 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2010752520

CHURRASQUEIRA A GRELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313734.

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

12 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2010752538

BAGREMA — GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 506196860.

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

12 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597060

BAGREMA — GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 631;
identificação de pessoa colectiva n.º 506196860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

12 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597079

CAFÉ BRISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 282;
identificação de pessoa colectiva n.º 502970235.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2006525581

SIMÕES & GUERRA — PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 491/
20050928; identificação de pessoa colectiva n.º P 507405544;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20050928.

Certifico que por escritura de 5 de Julho de 2005, exarada de fl. 53
a fl. 54 v.º, do Livro n.º 14-A das notas do Cartório Notarial sito em
Lisboa, do Notário licenciado Joaquim António Barata Lopes, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Simões & Guerra — Pneus, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta S. João das Areias, Rua
A, lote 103, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

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 a comercialização de pneus, acessóri-
os e produtos inerentes à montagem dos mesmos. Peças e acessórios
para automóveis.

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, no valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, João Paulo Cortês Simões e João
Manuel Pereira Guerra.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital até ao montante global do dobro do capital soci-
al, na proporção das suas quotas, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade caberá aos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aí for deliberado.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios João Paulo Cor-
tês Simões e João Manuel Pereira Guerra.

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 o original.

10 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2006575830

DURIENSEGÁS — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 187/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504744216;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 02 e 03/20050928.

Certifico que por deliberação de 18 de Julho de 2005, constante da
acta n.º 34, do conselho de administração da sociedade em epígrafe,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de administrador.
Administrador: Luís Filipe Carmo de Carvalho.

Causa: Renúncia.
Data: 30 de Junho de 2005.
Facto: Nomeação de administrador por cooptação.
Administrador: Adelino Joaquim Melo Rodrigues, casado, Calçada

da Póvoa. 25, Habitação 28, Porto.
Período: Para o mandato em curso.
Data da deliberação: 18 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009637119

ROPESO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 419;
identificação de pessoa colectiva n.º 503520411; número e data da
apresentação: 03/20050818.

Certifico que por escritura de 6 de Abril de 2005 fl. 15 do livro
n.º 739-L do 5.º Cartório Notarial de Lisboa rectificada por escritura
de 20 de Maio de 2005 fl. 88 do Livro n.º 746-L do mesmo Cartório
foi reforçado o capital com 3004,80 euros, em dinheiro. Pelo que
passa para € 5000, tendo sido alterados os artigos 1.º (corpo), 3.º e
4.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ROPESO — Imobiliária, L.da, tem a sua
sede na Rua de Júlio Dinis, 1, 1.º, direito, Portela, freguesia de Porte-
la, concelho de Loures.

§ único. .........................................................................................
3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de dois mil sete-
centos e cinquenta euros, pertencente à sócia Effie Maria de Sousa e
outra de dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencente em comum
e sem determinação de parte ou direito aos sócios Maria de Lurdes
Barão Marques do Rosário Pereira, Catarina Barão Marques do Rosá-
rio Pereira e José Pedro Marques do Rosário Pereira.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete às duas sócias, Maria de
Lurdes Barão Marques do Rosário Pereira e Effie Maria de Sousa, já
nomeadas gerentes.

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

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009606647

ISAURITAS — MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 488;
identificação de pessoa colectiva n.º 507374193; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/20050927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Maria
Isaura de Almeida Pinto e Rita Adriana Almeida Pinto que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ISAURITAS — Minimercado, L.da,
e tem a sua sede na Praça Amália Rodrigues, lote 8, loja C, Bairro do
Estacal Novo, freguesia de Santa Iria de Azóia, concelho de Loures.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: comércio a retalho e por grosso
de produtos alimentares em estabelecimentos especializados não es-
pecificados.
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2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Maria Isaura de Al-
meida Pinto, outra do mesmo valor nominal de dois mil e quinhentos
euros pertencente à sócia Rita Adriana Almeida Pinto.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia-geral fica a afecta a ambas as sócias Maria
Isaura de Almeida Pinto e Rita Adriana Almeida Pinto, desde já de-
signadas gerentes.

2 — A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
3 — Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as ces-
sões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios depen-
dem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o di-
reito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não
cedentes em segundo.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596684

SIDEFARMA — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE EXPANSÃO FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02807;
identificação de pessoa colectiva n.º 500717419.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 22 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007560127

CATERPILLAR FINANCIAL RENTING, S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 656;
identificação de pessoa colectiva n.º 980097207.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 2 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009320964

INOVODECOR — ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07348;
identificação de pessoa colectiva n.º 502205903.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 4 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009598105

BIOMÉDICA — SOCIEDADE DE PRODUTOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05933;
identificação de pessoa colectiva n.º 501745459.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 10 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007562901

QUINTA DA MADEIRA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2968;
identificação de pessoa colectiva n.º 500740445.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 10 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007538008

BRSS — RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 843;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192582.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 14 de
Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2002359130

RIGOR DAS CORES — IMPRESSÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 279;
identificação de pessoa colectiva n.º 506052664.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 14 de
Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003921524

DELÍRIO DE VESTIR — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 968;
identificação de pessoa colectiva n.º 505163934.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 18 de
Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2006525638

FARCHEM — AJUDAS TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 335;
identificação de pessoa colectiva n.º 500701768.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 23 de
Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2005823279

GIPROT — HIGIENE E PROTECÇÃO
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 503359939.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 39 — 23 de Fevereiro de 20064150-(70)

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 23 de
Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2005823260

IMOBILIÁRIA TRÊS RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 503081175.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 23 de
Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2005823287

CENTRAL — ALUMÍNIOS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06203;
identificação de pessoa colectiva n.º 501823697.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 24 de
Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007538245

FERNANDO SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 311;
identificação de pessoa colectiva n.º 503771465.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004, entregues em 28 de Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2005086428

A. DIAS SOBRAL DE CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05735;
identificação de pessoa colectiva n.º 501694552.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2002 e 2003, entregues em
28 de Janeiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003604332

F. J. NEVES RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 232;
identificação de pessoa colectiva n.º 502958634.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 31 de
Janeiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003921168

BARLOWORLD, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 452;
identificação de pessoa colectiva n.º 500095612.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 31 de
Janeiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007552108

CENTER ESTILO — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 364;
identificação de pessoa colectiva n.º 505337991.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 2 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003871829

DIMSTYLE — DIVISÓRIAS, TECTOS FALSOS
E MÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 206
identificação de pessoa colectiva n.º 505286610.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 2 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003871837

LAR NOSTRO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, COMPRA
E VENDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 368;
identificação de pessoa colectiva n.º 505337983.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 2 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003871845

COSTA & BALEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05581;
identificação de pessoa colectiva n.º 501347615.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 2 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009598075

LOURES RENT — RENT A CARGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 995;
identificação de pessoa colectiva n.º 504262548.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 2 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009598083

PREDIBALEIA — COMÉRCIO IMOBILIÁRIO GERAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 479;
identificação de pessoa colectiva n.º 504578472.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 2 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009598091
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APARÍCIO PASSOS — JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 971;
identificação de pessoa colectiva n.º 503390100.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 27 de
Janeiro de Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007500965

CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCIERA
SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO

DE CRÉDITO — SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 640;
identificação de pessoa colectiva n.º 980104033.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 2 de
Fevereiro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009320956

BRAGA & BRAGA — ELECTRODOMÉSTICOS,
MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 052;
identificação de pessoa colectiva n.º 505605392.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 7 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007690993

PONTO FRIO — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 262;
identificação de pessoa colectiva n.º 506630897.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 7 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007691043

ÂNGELO CORREIA — CONSULTORES DE ECONOMIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 825;
identificação de pessoa colectiva n.º 505824426.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 14 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007539985

FERRING PORTUGUESA — PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 119;
identificação de pessoa colectiva n.º 502034831.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2002 e 2003, entregues em
14 de Fevereiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003921508

DIÉTICA — SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 857;
identificação de pessoa colectiva n.º 503131687.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 16 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2008538133

LUSOFIXE — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08466;
identificação de pessoa colectiva n.º 502538635.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007544520

AGROPECUÁRIA, CASAL PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 03055;
identificação de pessoa colectiva n.º 500773521.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 18 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007544750

LACTICÍNIOS DA VÁRZEA DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 501392041.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 18 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007544768

PEÇAUTO — AUTO ACESSÓRIOS USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05907;
identificação de pessoa colectiva n.º 500394300.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 22 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009332709

LUCÍLIO MATOS TOUPA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02112;
identificação de pessoa colectiva n.º 500169586.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 22 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009332717
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DESIGN EM SI — LUÍS MARTINS — ATELIER
DE PROJECTOS DE EQUIPAMENTOS E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 041;
identificação de pessoa colectiva n.º 503970239.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002, entregues em 23 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2005801097

CALCULÁRIA — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 640
identificação de pessoa colectiva n.º 506161889.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 23 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007537478

INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS TETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09671;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831618.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 23 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2008428770

TÉTÉ II — PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 044;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291378.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 23 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2008428761

CARLOS MOREIRA — EQUIPAMENTOS
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 512;
identificação de pessoa colectiva n.º 505464357.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 24 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007545160

TEX — TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
EXPRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 067;
identificação de pessoa colectiva n.º 502674873.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 29 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003945911

LESDGEST — GESTÃO DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 108;
identificação de pessoa colectiva n.º 504036050.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 30 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007545675

AUTO GARAGEM JARDIM DE MOSCAVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00036;
identificação de pessoa colectiva n.º 500035091.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 31 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007546000

CONTÁTICA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 583;
identificação de pessoa colectiva n.º 506895068.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 31 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007534029

UPS OF PORTUGAL — TRANSPORTES
INTERNACIONAIS DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 876;
identificação de pessoa colectiva n.º 504066897.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 31 de
Março de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009598148

SILVA & SABINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 571;
identificação de pessoa colectiva n.º 503553522.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 1 de Abril
de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007534169

TRASINAL — SISTEMAS DE TRÁFEGO
E SINALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 214;
identificação de pessoa colectiva n.º 501342770.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 5 de Abril
de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007534452
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H. L. — ACTIVIDADES METALOMECÂNICAS
E DE FUNDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 503713686.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 26 de
Abril de 2005.

10 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003920897

CDL — CLÍNICA DE DIÁLISE DE LOURES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 980/
970821; identificação de pessoa colectiva n.º 503980587; inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 14 e 15/20050926.

Certifico que pela acta n.º 17 de 2 de Setembro de 2004, foram
efectuados os seguintes actos de registo, relativamente à sociedade
em epígrafe:

Facto: cessação de funções de administrador.
Administrador: Manuel Francisco Guerreiro Conceição.
Causa: renúncia;
Data: 1 de Setembro de 2004.
Facto: nomeação de administrador.
Vogal: Bo — Inge Hansson, casado, residente em Kragarp 615,

Skivarp 27453 Suécia.
Período: para completar o quadriénio em curso (2003-2006).
Data da deliberação: 2 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2010339428

INTER CLASSE — REMODELAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 144;
identificação de pessoa colectiva n.º 505281627; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20050927.

Certifico que por acta n.º 5 de 1 de Maio de 2004, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: José Manuel da Silva dos Santos.
Causa: renúncia.
Data: 1 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930906

JOSÉ FERREIRA RODRIGUES & FILHOS, L.DA

(sociedade em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05884;
identificação de pessoa colectiva n.º 501735941; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20050927.

Certifico que, por escritura de 21 de Setembro de 200, exarada de fl. 145
a fl. 146 do livro n.º 3-A do Cartório Notarial Privativo do Dr. Francisco
José de Moura Sucena, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos, com início em 21 de Setembro

de 2005.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009596501

AUTO TÁXIS VENTURA & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 495;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507411900; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20050929.

Certifico que, por escritura de 23 de Setembro de 2005, a fl. 46 do
livro n.º 11-A do Cartório Notarial de Maria Cristina Castro de Vi-
lhena Fragoso, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Antó-
nio Manuel Correia Ventura e João Manuel Ventura, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Ventura & Ventura, L.da,
vai ter a sua sede na Rua do Miradouro, 59, Bairro da Fraternidade,
na freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode estabelecer sucursais, agências ou outras formas de
representação em território nacional ou no estrangeiro, onde e quan-
do o entender por conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de táxis.
§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsa-

bilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o ob-
jecto seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especi-
ais e em agrupamentos europeus de interesse económico e
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencendo uma a cada sócio.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas a estranhos, total ou
parcial, depende do consentimento da sociedade, gozando a sociedade
em primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo lugar, do direito
de preferência na aquisição da quota.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Antó-
nio Manuel Correia Ventura, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente assinatura do gerente
António Manuel Correia Ventura.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos res-
pectivos titulares no caso de as respectivas quotas serem objecto de
arrolamento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão judicial,
ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência de
um processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consentimen-
to dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de algu-
ma obrigação sem prévio e expresso consentimento da sociedade, bem
como se os respectivos titulares forem declarados falidos ou insol-
ventes.

§ 2.º O valor atribuído ás quotas amortizadas será o que resultar do
último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na sede da
sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se ven-
cerá no trigésimo dia a contar da data da deliberação de amortização.

§ 3.º As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que, em sua vez, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a algum dos só-
cios ou a terceiros.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009597451

FORMATAR — INFORMÁTICA E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 999/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503397237; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/20050929.
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Certifico que, pela escritura de 28 de Setembro de 2005, exarada
de fl. 43 a fl. 43 v.º do livro n.º 39-A, do Cartório Notarial de Lis-
boa, a cargo da notária Marta Chalaça, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597460

ADALSINO VEIGA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 949/
20041116; identificação de pessoa colectiva n.º 505154541; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20050929.

Certifico que, pela escritura de 10 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 37 a fl. 37 v.º do livro n.º 14, do Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo do notário Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi efectuado o se-
guinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009624920

GONÇALVES PIRES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 989/
991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504607723; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20050929.

Certifico que, pela escritura de 25 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 48 a fl. 48 v.º do livro n.º 2-A, do Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo do notário João Diniz Ferreira, foi alterado o artigo 3.º do
contrato da sociedade em epígrafe, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

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.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002749051

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANTÓNIO
ANTUNES & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 504087789; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 11 e 12/20050929.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
N.º 21 — Apresentação n.º 11/20050929, averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Isabel Maria de Oliveira Antunes.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Maio de 2005.
N.º 4 — Apresentação n.º 12/20050929.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Carla Alexandra de Oliveira Antunes, solteira, maior, Rua

de Augusto Gil, 30, 3.º, direito, Lisboa.
Data da deliberação: 7 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009597443

PASTELARIA — OUTRA LOIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 126;
identificação de pessoa colectiva n.º 504447866; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: 08 e 09/20050929.

Certifico que, por escritura de 15 de Julho de 2005, fl. 13 do livro
n.º 368-J do 27.º Cartório Notarial de Lisboa, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

N.º 3 — Apresentação of. 08/20050929, averbamento n.º 2.
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Luís Filipe Pereira e Maria da Encarnação Faustino

Amaro.
Causa: renúncia.
Data: 15 de Julho de 2005.
N.º 7 — Apresentação n.º 09/20050929.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: Valente Vajir Ali e Nadiya Vajir Ali.
Data da deliberação: 15 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009597257

PREDILOURES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 108/
960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503706434; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 06/20050929.

Certifico que, por escritura de 8 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 96 a fl. 96 v.º, do livro n.º 4-A das notas do Cartório Notarial,
sito em Loures, da Notária licenciada Lúcia Ataíde, foi alterado o
artigo 4.º do respectivo contrato da sociedade em epígrafe, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência é remunerada ou não se tal for deliberado pelos
sócios.

3 — São gerentes da sociedade os sócios José Manuel Marques
Teixeira e António José Marques Teixeira, já anteriormente nomea-
dos gerentes.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Cunha
de Oliveira. 2007528355

IMACITE — INSTALAÇÕES MECÂNICAS, TÉCNICAS
E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 494/
20050929; identificação de pessoa colectiva n.º P 506651681;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050929.

Certifico que, por escritura de 31 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 149 a fl. 150 do livro n.º 7 das notas do Cartório Notarial, sito em
Lisboa, do notário licenciado Victor Sampaio Beja, foi constituída entre
Ismael Mesquita Ruivo e Luís António Mesquita Ruivo, a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMACITE — Instalações Mecâ-
nicas, Técnicas e Aquecimento Central, L.da, com sede em São João
da Talha, na Rua de São Lourenço, 44, freguesia de São João da Ta-
lha, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação de canalizações e de cli-
matização.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro de cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais
de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, desde que deliberado por unanimidade, em assembleia ge-
ral, até ao montante igual a dez vezes o capital social à data da deli-
beração.

2 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livre; a estra-
nhos, porém, depende do consentimento da sociedade, à qual fica
reservado em primeiro lugar o direito de preferência e em seguida aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e representação da sociedade, dispensadas de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertencem a ambos os sócios, que desde já ficam nomea-
dos gerentes.

2 — A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos com
as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio, desde
que a mesma seja:

a) Arrestada, arrolada, penhorada ou sujeita a qualquer outro pro-
cedimento cautelar ou administrativo;

b) Cedida com desrespeito do estabelecido no artigo quinto;
c) Acordo com o titular;
d) Quando, por motivo de divórcio ou separação judicial de pesso-

as e bens, a quota não ficar na titularidade do sócio.
2 — A contrapartida da amortização, salvo disposição legal em

contrário, será a resultante do último balanço aprovado em assem-
bleia geral, ou outro feito especialmente para o efeito.

3 — A quota poderá figurar no balanço como quota amortizada, e
pode, em vez de amortizada, ser dividida e criada uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas aos sócio ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades mesmo
com objecto diferente do seu, em sociedade reguladas por leis especi-
ais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a reser-
va legal, terão o destino que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2010501233

R. T. S. — COOPERATIVA RÁDIO TÁXIS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00076/
20000218; identificação de pessoa colectiva n.º 504747185; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 01/20050929.

Certifico que, pela escritura de 28 de Setembro de 2005, exarada
de fl. 27 a fl. 28 do livro 3-A, do Cartório Notarial dos Olivais, em
Lisboa, a cargo do notário João Diniz Ferreira, foi alterado o artigo
3.º do contrato da cooperativa em epígrafe, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social mínimo é de quinze mil euros, variável e ili-
mitado integralmente realizado em dinheiro, representado e dividido
em três mil títulos de capital de cinco euros cada um.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009602161

PAPELARIA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 026;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918110.

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

13 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2007533570

CABRAL & CABRAL — SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 623;
identificação de pessoa colectiva n.º 505458756.

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

13 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009596803

PALMINHAS, CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 237;
identificação de pessoa colectiva n.º 503235385.

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

13 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009596862

CONSTRUIRIA — IMOBILIÁRIA DECORAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06800;
identificação de pessoa colectiva n.º 502024488.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2003930221

FRIGOPONTE — FABRICAÇÃO DE CAIXAS
FRIGORÍFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 481;
identificação de pessoa colectiva n.º 506812766.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004, entregues em 5 de Abril
de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007534525

LEITARIA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00831;
identificação de pessoa colectiva n.º 500164525.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004, entregues em 6 de Abril
de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007534622

OLHOPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08391;
identificação de pessoa colectiva n.º 502518561.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004, entregues em 7 de Abril
de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007535394

CIMADJUVANTES — COMERCIALIZAÇÃO
E PRODUÇÃO DE ADJUVANTES PARA CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 359;
identificação de pessoa colectiva n.º 504591452.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004, entregues em 13 de Abril
de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009598156

SOMA — SOCIEDADE COMERCIAL DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06055;
identificação de pessoa colectiva n.º 500625140.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003 entregues em 19 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007533081

A. C. R. — TRANSITÁRIOS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08610;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563435.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 15 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007532875

TECNIAMPER — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 949;
identificação de pessoa colectiva n.º 501948775.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2001, 2002 e 2003, en-
tregues em 26 de Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2006463250

RUI JORGE ABRANTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 505521660.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 26 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007560194

DANIEL SIMÕES & ABADESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06495;
identificação de pessoa colectiva n.º 501931651.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 27 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007560216

DURIENSEGÁS — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 187;
identificação de pessoa colectiva n.º 504744216.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 27 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2000641598

CMGMEL — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 505029642.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2000, 2001 e 2002 entre-
gues em 27 de Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2000693806

UNOR — EMBALAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00002;
identificação de pessoa colectiva n.º 500293546.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 28 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007560470

CDL — CLÍNICA DE DIÁLISE DE LOURES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 980;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980587.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003 entregues em 14 de
Janeiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009598164

JORGE FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 056;
identificação de pessoa colectiva n.º 503230588.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2001, 2002 e 2003 entre-
gues em 28 de Janeiro de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2003604219

GUCAER — COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00080;
identificação de pessoa colectiva n.º 505226669.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2001, 2002 e 2003 entre-
gues em 28 de Fevereiro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009598172

PAFS — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 799;
identificação de pessoa colectiva n.º 505674173.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2001, 2002 e 2003 entre-
gues em 21 de Janeiro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007528258

CONSOVAL — CONSTRUTORA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00922;
identificação de pessoa colectiva n.º 500072086.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 18 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007535190

SOMA — SOCIEDADE COMERCIAL DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06055;
identificação de pessoa colectiva n.º 500625140.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002 entregues em 19 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007533090

PRECADAR — PONTES E VIADUTOS
PRÉFABRICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 489;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300829.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 19 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007533162

MADEIRA, ALMEIDA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 207;
identificação de pessoa colectiva n.º 506600580.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003 entregues em 21 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009323777

MARIA DA CONCEIÇÃO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 900;
identificação de pessoa colectiva n.º 500725934.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2002 e 2003 entregues
em 21 de Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007533626

CABOS & LINGAS — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07309;
identificação de pessoa colectiva n.º 502040157.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 21 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007533634

GASÁGUAS — GÁS, ÁGUA E SANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557781.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 22 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007533685

DULCE SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 039;
identificação de pessoa colectiva n.º 505185512.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 22 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007533928

INDÚSTRIA DE CARNES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 03363;
identificação de pessoa colectiva n.º 500929998.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 22 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2007560119

UNISELF — GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 267;
identificação de pessoa colectiva n.º 501323325.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003 entregues em 22 de
Abril de 2005.

12 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, José João
Cardoso André. 2009332440

DJI — PRODUTOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 457;
identificação de pessoa colectiva n.º 503298026.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis Andrade Cardoso Gonçalves. 2003931694

MATOS, ALVES & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 01324;
identificação de pessoa colectiva n.º 500554951; inscrição n.º 17;
número e data da apresentação: 18/20030116.
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Certifico que por escritura de 18 de Dezembro de 2002, exarada de
fl. 106 a fl. 107 v.º do livro n.º 327-J do 27.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi aumentado o capital de 5000 euros para 105 000 euros
tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e cinco mil euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de cinquenta e dois mil e quinhentos euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, que são desde
já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade fica obrigada pela assinatura de ambos os geren-
tes.

3 — É expressamente proibido obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, fian-
ças, avales e outros semelhantes.

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

Está conforme.

24 de Janeiro de 2003. — A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2003931686

A. D. C. S. GABINETE DE CONTABILIDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 587;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557749.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Cármen Manuela
Borges Pires. 2005766410

A MAGNÍFICA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 351;
identificação de pessoa colectiva n.º 505153874.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Cármen Manuela
Borges Pires. 2006538713

VIAIS — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 051;
identificação de pessoa colectiva n.º 503411639.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597230

JOÃO MANUEL DUARTE SANTOS,
CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 430;
identificação de pessoa colectiva n.º 505418991.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2003930213

TARRÉ & TARRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00321;
identificação de pessoa colectiva n.º 500287954.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 203930051

TÁXIS JÚLIO MORAIS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 505186748.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009597087

GELPESCA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONGELADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 450;
identificação de pessoa colectiva n.º 500696853.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003937161

ARMANDO A. COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371718.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930132

MARQUES & OLÍMPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09812;
identificação de pessoa colectiva n.º 502855983.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009596650

NASCIMENTO & NABEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08718;
identificação de pessoa colectiva n.º 502585234.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930140

CALVIL — CAIXILHARIA E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07486;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249595.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930205

CATEQUERO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 904;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139793.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930175

AUTO ALVA — REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 09679;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831839.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930159

MARCOS & OLINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 638;
identificação de pessoa colectiva n.º 505555875.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930248

VIAIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 223;
identificação de pessoa colectiva n.º 504375334.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009596994

PARDAL & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 08017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502435488.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 30 de
Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2009596960

DATANAL — SOCIEDADE DE GESTÃO
DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7440;
identificação de pessoa colectiva n.º 501561536; inscrições n.os 9
e 13 ; números e data das apresentações: 19, 20 e 24/20050929.

Certifico que por escritura de 27 de Setembro de 2005, fl. 4 do
livro n.º 6 do Cartório Notarial de Oeiras de Isabel Maria Lopes de
Campos Barreto, foi efectuado o seguinte acto de registo:

9 — Apresentações n.os19 e 20/20050929.
Facto: Aumento de capital com unificação de quotas.
Capital: redenominado em 2992,80 euros, reforçado em 3007,20

euros em dinheiro, proveniente da herança, pelo que passa para 6000
euros, sendo este aumento efectuado na proporção das quotas pelo
que passam a ser 3 quotas no valor de 1800 euros cada uma e uma
quota no valor nominal de 600 euros, e posteriormente unificado
numa só quota de 6000 euros, para fins de partilha.

Mais certifica que pela mesma escritura foram alterados os artigos
2.º e § 1.º do artigo 5.º que passam a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 2.º

O capital social é de seis mil euros integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor no-
minal de três mil e cem euros, pertencente à sócia Isabel Maria Fer-
reira Afonso Thompson; uma no valor nominal de mil quatrocentos
e cinquenta euros, pertencente à sócia Joana Afonso de Amorim
Queiroz; e uma no valor nominal de mil quatrocentos e cinquenta
euros, pertencente à sócia Teresa Afonso de Amorim Queiroz.

ARTIGO 5.º

§ 1 .º Fica desde já designada gerente a sócia Isabel Maria Ferreira
Afonso Thompson.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009597486

MARIA GERTRUDES CARVALHO — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 323;
identificação de pessoa colectiva n.º 505401037; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 03/20051003.

Certifico que por escritura de 8 de Setembro de 2005, exarada de
fls.99 a 99 v.º do livro n.º 4-A do Cartório Notarial Privativo da Dr.ª
Lúcia Maria de Ataíde Oliveira Sucena, foi alterado o artigo 2.º do
contrato social que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de mediação imobi-
liária e administração de imóveis por conta de outrem.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003931015

AUTO-VILA RECICLAGEM DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 252/
20030820; identificação de pessoa colectiva n.º 500512884;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 05 e 06/20050823.

Certifico que por deliberação de 22 de Julho de 2005, constante da
acta n.º 68, da assembleia geral da sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de administrador;
Administradores: Daniel Robert Grossthor, Pascal Marc Gauthier e

Alain Henri Michel Maria;
Causa: renúncia;
Data: 22 de Julho de 2005.
Facto — Nomeação de administradores:
Administradores — Alain Henri Michel Maria, casado, Rua Miguel

Bombarda, 71, Quinta dos Almostéis, Sacavém; Carlos Manuel Pires
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Castelo Branco, casado, residente na Travessa das Parreiras, 78, 4.º,
Lisboa; Rui Miguel Nunes Correia Domingos, casado, residente na
Avenida de Sidónio Pais, 14, 4.º, esquerdo, Lisboa; Filipe Leitão Ser-
zedelo, casado, residente na Avenida de Sidónio Pais, 14, 4.º, esquer-
do, Lisboa; Gonçalo José Zambrano de Oliveira, casado, residente na
Avenida de Riopele, 888, Posada de Saramagos, Vila Nova de Fama-
licão.

Data da deliberação: 22 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009588509

OMRON ELECTRONICS — COMPONENTES E SISTEMAS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9354/
880727; identificação de pessoa colectiva n.º 502035323; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 14/20050930.

Certifico que por escritura de 29 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 3 a fl. 4 v.º, do livro n.º 57-A, das notas do Cartório Notarial sito
em Lisboa, da notária licenciada Júlia Silva, relativamente à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2003930850

PORTUGAL VERDE AMBIENTE — MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 455/
20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505277360; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 13/20050930.

Certifico que por escritura de 27 de Setembro de 2002, lavrada de
fl.º66 a fl. 67 v.º, do livro n.º 206-E, das notas do Segundo Cartório
Notarial de Torres Vedras, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato da sociedade em epígrafe, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de três quotas, nos valores de, res-
pectivamente, dois mil e quinhentos euros, mil e quinhentos euros e
mil euros, todas pertencentes ao sócio Luís Filipe Rosa dos Santos
Franco.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2003930833

FORUM-407 — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 498;
identificação de pessoa colectiva n.º 511134924; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 09/20050930.

Certifico que por escritura de 16 de Junho de 2005, fl. 27 do livro
n.º 25 do Cartório Notarial de Pedro Rodrigues foi alterado o arti-
go1.º do contrato que passa a ter a seguinte redacção :

02 — Apresentação n.º 09/20050930.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua da Vigias, 4.25.01 A, 1.º, letra A, freguesia de Sacavém.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003931805

SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS
HIDRÁULICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 04949;
identificação de pessoa colectiva n.º 500257760; averbamento n.º 2
às inscrições n.os 22 e 24 e inscrição n.º 26; números e data das
apresentações: 05, 06 e 07/20050930.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
N.º 22 — averbamento n.º 2, apresentação n.º 05/20050930.
Facto: cessação de funções de membros do conselho de administra-

ção.
Administradores: Villy Petersen; Allan Hermann Christensen e

Peter Soborg Kofoef.
Causa: renúncia.
Datas: o 1.º de 2 de Setembro de 2005 e os restantes 5 de Setem-

bro de 2005, todos com efeito a partir de 5 de Setembro de 2005.
N.º 24 — apresentação n.º 6/20050930, averbamento n.º 2.
Facto: Cessação de funções de membros do conselho de adminis-

tração.
Presidente: John Lassen.
Administrador: Ricardo António Pedrosa Gomes.
Causa: renúncia.
Datas: 1.º em 13 de Junho de 2005 e o 2.º de 2 de Setembro de

2005, todos com efeito a partir de: 5 de Setembro de 2005.
N.º 26 — apresentação n.º 07/20050930.
Facto: designação dos membros do conselho de administração, para

completar o mandato de 2003-2005.
Presidente: Peter Soborg Kofoed.
Administradores: Allan Hermann Christensen; e Ricardo António

Pedrosa Gomes.
Data da deliberação: 5 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003930817

DRIVETEL — SERVIÇOS E PROJECTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 447;
identificação de pessoa colectiva n.º 504324420; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 21/20050908.

Certifico que, por escritura de 9 de Maio de 2005 fl. 15 do livro
n.º 6-A do Cartório Notarial de Maria Filomena Valente Ferreira Marto
foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de catorze mil novecentos e sessenta e três euros
e noventa e três cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas, uma
de oito mil novecentos e setenta e oito euros e trinta e seis cênti-
mos, pertencente ao sócio Carlos Alberto Damião Barroqueiro, e outra
de cinco mil novecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e sete
cêntimos pertencente ao sócio Miguel Ângelo Fernandes Antunes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dela, activa e passivamente, fica a pertencer a Miguel Ângelo Fer-
nandes Antunes e a Carlos Alberto Damião Barroqueiro, sendo neces-
sárias as assinaturas de dois gerentes para obrigar validamente a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009591089

TAVEIGA — CONSTRUÇÃO E LIMPEZAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 398/
20050812; identificação de pessoa colectiva n.º P 507414403;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20050812.
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Certifico que, por escritura de 26 de Julho de 2005, lavrada de
fl. 136 a fl. 137, do livro n.º 11, das notas do Cartório Notarial sito
em Lisboa, do notário licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas seguintes cláu-
sulas:

1.º

A sociedade adopta a firma TAVEIGA — Construção e Limpezas,
Unipessoal, L.da, e fica com a sua sede na Rua de Dio, lote 50, 2.º,
direito, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como, criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em limpezas industriais e construção civil.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio
Adalsino de Jesus Tavares da Veiga.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelo gerente, sócio ou não, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração conforme for delibe-
rado, bastando e sendo suficiente uma assinatura para vincular a socie-
dade em todos os actos e contratos.

§ único. Fica desde já nomeado gerente a não sócia Cesaltina Ma-
ria Lopes Tavares, casada, residente com o outorgante.

5.º

Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de favor,
fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por qual-
quer forma em outras sociedades mesmo com objecto diferente do
seu e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009603923

IMPORMARISCO — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MARISCO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 165/
20030620; identificação de pessoa colectiva n.º 501321985.

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

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002529582

SUPORTEL — SUPERMERCADOS DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02485/
770113; identificação de pessoa colectiva n.º 500625999.

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

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009597494

ODIVELAS

AUTO TÁXIS PIMEIRÔ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 505336600; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 10/20050831.

Certifico que, por escritura de 14 de Junho de 2005, exarada de
fl. 10 a fl. 11 v.º do livro n.º 3-A do Cartório Notarial de Isabel Ca-
tarina Ferreira, em Lisboa na Avenida de Almirante Reis, 202, rés-
-do-chão, direito, foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do contrato
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Auto Táxi Pimeirô, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Major Caldas Xavier, 46, 6.º, esquerdo, fregue-
sia e concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma de duas quotas, iguais, cada uma do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma ao sócio Diamantino
António Ferreira Fernandes e outra ao sócio Diamantino António
Martins Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade que poderá não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou não,
conforme for deliberado.

2 — A sociedade vincula-se em todos os actos e contratos coi in-
tervenção do gerente Diamantino António Ferreira Fernandes.

3 — São gerentes da sociedade o sócio Diamantino António Fer-
reira Fernandes e o não sócio José Paulo Rodrigues da Cova.

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, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009998782

TORRES VEDRAS

DEZCÉ — MALAS E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2572; identificação de pessoa colectiva n.º 503731439; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234441

AMARO & REIS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2772; identificação de pessoa colectiva n.º 503970654; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005316580

COL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1175; identificação de pessoa colectiva n.º 501754822; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2008565335
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JOSÉ LUÍS SARREIRA RUFINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3032; identificação de pessoa colectiva n.º 504447912; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234433

3P — CONSULTORES DE ENGENHARIA ELECTRÓNICA
E SEGURANÇA MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4491; identificação de pessoa colectiva n.º 506825477; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005316555

GLOBDESIGN — PUBLICIDADE E DESIGN,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3818; identificação de pessoa colectiva n.º 505810468; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234476

J. M. CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4085; identificação de pessoa colectiva n.º 506135969; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234506

REPMAQUIAUTO, REPARAÇÕES E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS,

VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3300; identificação de pessoa colectiva n.º 504862960; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005298450

MEDIREABILITAÇÃO — SERVIÇOS MÉDICOS
E TERAPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4227; identificação de pessoa colectiva n.º 506350576; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672260

SERVICIV — SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4462; identificação de pessoa colectiva n.º 506756238; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011095255

REFLORESTE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4228; identificação de pessoa colectiva n.º 506453553; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011095360

FRUTAS LEITÃO — COMÉRCIO DE FRUTAS
E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2855; identificação de pessoa colectiva n.º 504096320; data da
entrada: 20041007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005298069

MARGARIDA CARVALHO — SAÚDE ORTOPÉDICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3558; identificação de pessoa colectiva n.º 505369842; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672057
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CENTRO ORTOPÉDICO TRAUMATOLÓGICO DE TORRES
VEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 978; identificação de pessoa colectiva n.º 501422412; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2008656489

LUÍS GOMES COSTA — PINTURAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3913; identificação de pessoa colectiva n.º 505897946; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279542

BILÓGICA — CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2193; identificação de pessoa colectiva n.º 503235903; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000340814

FERNANDA & MÁRCIA — IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3244; identificação de pessoa colectiva n.º 504691872; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003318224

INTERAVES — SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 975; identificação de pessoa colectiva n.º 501416170; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510967

TRESART — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1232; identificação de pessoa colectiva n.º 501976531; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003318194

TRAUMAOESTE, SERVIÇOS DE ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2642; identificação de pessoa colectiva n.º 503806013; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672030

PALETA — PIZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2332; identificação de pessoa colectiva n.º 503444421; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2008656454

TECNOVEDRAS — NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4539; identificação de pessoa colectiva n.º 507123697; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279631

SANTOS & INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2033; identificação de pessoa colectiva n.º 503010472; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011128595

REGAOESTE — REGAS E PRODUTOS
PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1169; identificação de pessoa colectiva n.º 501847669; data da
entrada: 20050630.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 39 — 23 de Fevereiro de 20064150-(84)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2000513816

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GOMES & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3982; identificação de pessoa colectiva n.º 502562927; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011128633

GISELA & CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3040; identificação de pessoa colectiva n.º 503128651; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005987794

LAMIDISCOS — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ABRASIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1934; identificação de pessoa colectiva n.º 502885750; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005987913

LEDYJO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4496; identificação de pessoa colectiva n.º 507021738; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2000513859

EDIFICAÇÕES BOCHA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2906; identificação de pessoa colectiva n.º 504167367; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007050862

INALVA — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 260; identificação de pessoa colectiva n.º 500525013; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2004652160

MEMORIAE TRADERE — CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4556; identificação de pessoa colectiva n.º 507103688; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2010838564

MAQUETTREE STUDIOS — MAQUETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3333; identificação de pessoa colectiva n.º 504600125; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279739

CORREIA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2418; identificação de pessoa colectiva n.º 503559059; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005298360

CAMBELCASA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3638; identificação de pessoa colectiva n.º 505459019; data da
apresentação: 20050630.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2004658282

AUTO TÁXIS LOPES & CALOIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4512; identificação de pessoa colectiva n.º 505430207; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2008351661

TRANSPORTES VALENTINA, CAMIONS E MÁQUINAS
ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3124; identificação de pessoa colectiva n.º 504382187; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003318399

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DAS PASSADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 01893; identificação de pessoa colectiva n.º 502834730; data
da apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003318402

ANTÓNIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 311; identificação de pessoa colectiva n.º 500525110; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006516930

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
RIBEIRA & CAMPELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2533; identificação de pessoa colectiva n.º 503678252; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007682826

HMR CAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4192; identificação de pessoa colectiva n.º 506374718; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007682788

BOVINOESTE — SOCIEDADE AGRO–PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1994; identificação de pessoa colectiva n.º 502961600; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007682800

SADEC — SOCIEDADE ABASTECEDORA
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1535; identificação de pessoa colectiva n.º 502413115; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007682818

COMPARTS — COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2464; identificação de pessoa colectiva n.º 503617130; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007682761

AREIAS VALE CANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1656; identificação de pessoa colectiva n.º 502537248; data da
apresentação: 20050630.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005316571

ANTÓNIO B. SIMÕES & FILHOS — ALUGUER
DE MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2981; identificação de pessoa colectiva n.º 504242989; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005316644

EDILINO — CONSTRUÇÕES E VENDAS
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2661; identificação de pessoa colectiva n.º 503901229; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011289246

LUSOPOR — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2655; identificação de pessoa colectiva n.º 503873772; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234450

DENTALTORRES — CONSULTÓRIOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2211; identificação de pessoa colectiva n.º 503263150; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234425

MAJERCASA — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3353; identificação de pessoa colectiva n.º 505065940; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011289289

CRUZ & HENRIQUES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3062; identificação de pessoa colectiva n.º 504447750; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011289262

ALMJ — CARPINTARIA E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3921; identificação de pessoa colectiva n.º 505916673; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234492

N. SALES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3345; identificação de pessoa colectiva n.º 505072564; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006521209

PINTICONSTROI — PINTURAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1567; identificação de pessoa colectiva n.º 502424036; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006521225

A. R. TRADIÇÃO — COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2450; identificação de pessoa colectiva n.º 503617172; data da
apresentação: 20050630.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005298336

H. & M. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3147; identificação de pessoa colectiva n.º 504422472; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005298433

DANIEL & HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1347; identificação de pessoa colectiva n.º 502163046; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005298387

OS LINOS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

(actualmente designada OS LINOS — COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1231; identificação de pessoa colectiva n.º 501974687; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011289297

OS LINOS — TRANSPORTES, L.DA

(actualmente designada OS LINOS TRANSPORTES, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2737; identificação de pessoa colectiva n.º 503933937; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011289238

FILIMECÂNICA — REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2982; identificação de pessoa colectiva n.º 504242873; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011289254

CASA DE REPOUSO DA QUINTA DOS CEDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1689; identificação de pessoa colectiva n.º 502581026; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2005987751

CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS ANTÓNIO ZEFERINO
MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3071; identificação de pessoa colectiva n.º 504515837; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2005987832

TRANSPORTES JONOBRAY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3208; identificação de pessoa colectiva n.º 504707116; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2005987840

ALEXANDRE ADRIANO INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3564; identificação de pessoa colectiva n.º 505434237; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510916

MVM — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3770; identificação de pessoa colectiva n.º 505679655; data da
entrada: 20050629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006511556

3 HENRIQUES — PINTURA E ESTUCAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3621; identificação de pessoa colectiva n.º 505512122; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510860

HIDROTORRES — CAPTAÇÃO DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3467; identificação de pessoa colectiva n.º 505278146; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510894

SOCIMASTER — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3910; identificação de pessoa colectiva n.º 505893495; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006511629

CENTRAL FRANCO — REPARAÇÃO ELÉCTRICA
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3826; identificação de pessoa colectiva n.º 505740850; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006511564

PRIMOR & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3700; identificação de pessoa colectiva n.º 505585502; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510878

MEGAWARE — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1251; identificação de pessoa colectiva n.º 501990925; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279089

TRANSPORTES LOUPASS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3614; identificação de pessoa colectiva n.º 505499967; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000514316

DELARACA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3259; identificação de pessoa colectiva n.º 504668129; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000340989

LOJICO — LOJAS DE CONVENIÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3774; identificação de pessoa colectiva n.º 505769557; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2007673029

KRILL — DESPORTOS DE ACÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2828; identificação de pessoa colectiva n.º 504053191; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000341098
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TDA — TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DOCUMENTOS
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2393; identificação de pessoa colectiva n.º 503553778; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000341110

QUICK MOTOR — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2992; identificação de pessoa colectiva n.º 504255673; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000514502

CERÂMICA TORREENSE DE MIGUEL PEREIRA,
SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 298; identificação de pessoa colectiva n.º 500331014; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279305

ANA & LAFAIA DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3996; identificação de pessoa colectiva n.º 506044920; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000514553

JORGE PINHEIRO BONIFÁCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2714; identificação de pessoa colectiva n.º 503924717; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011104408

DROGARIA GALILEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 438; identificação de pessoa colectiva n.º 500088101; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003418229

ANTÓNIO FRANCISCO BONIFÁCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 274; identificação de pessoa colectiva n.º 500024065; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011104394

JOÃO ANTÓNIO ANTUNES — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4117; identificação de pessoa colectiva n.º 506063739; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279526

ALTO DA FORMOSA — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4332; identificação de pessoa colectiva n.º 506518167; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672740

ANTÓNIO FORTUNATO SANTOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4255; identificação de pessoa colectiva n.º 506482103; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672723
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FISIOESTE — CENTRO DE FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1774; identificação de pessoa colectiva n.º 502706180; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672049

IBERPRÉDIO — INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4385; identificação de pessoa colectiva n.º 506689336; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672766

URBIPARK — INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4384; identificação de pessoa colectiva n.º 506726479; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672774

GRAZIS — MODAS — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1230; identificação de pessoa colectiva n.º 501971793; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003314164

BELCARM, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4399; identificação de pessoa colectiva n.º 506741230; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003314229

TRANSPORTES CESÁRIO GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3461; identificação de pessoa colectiva n.º 505259346; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003314237

INDUSTRIAL MECÂNICA RUALJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 289; identificação de pessoa colectiva n.º 500138834; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003314245

SERVIJACTO — LAVAGEM E LIMPEZA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2482; identificação de pessoa colectiva n.º 503640611; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003314156

A. J. J. MATIAS — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3078; identificação de pessoa colectiva n.º 504309935; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672499

OESTPRÉDIO — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2779; identificação de pessoa colectiva n.º 503976202; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007672456

LOKA — ALUGUER DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4460; identificação de pessoa colectiva n.º 506785866; data da
entrada: 20050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011095271

SANTOS & ROQUE — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2586; identificação de pessoa colectiva n.º 503752592; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2003418466

FESATEC — EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA
DA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3181; identificação de pessoa colectiva n.º 504676741; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2003418253

CONSTRURRIENSE — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1790; identificação de pessoa colectiva n.º 502726709; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2003418270

CONSTRUÇÕES ROQUE & NEVES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3867; identificação de pessoa colectiva n.º 505770512; data da
entrada: 20050629.

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

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006511580

REIS & LAMY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 530; identificação de pessoa colectiva n.º 500229414; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235944

TRANSPORTES HORÁCIO & VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4330; identificação de pessoa colectiva n.º 506626237; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235960

FOOT PRINTS — ARTIGOS DE DESPORTO
E AVENTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4334; identificação de pessoa colectiva n.º 506669297; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279070

SEMINFOR — ESCOLA PROFISSIONAL
DE PENAFIRME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4130; identificação de pessoa colectiva n.º 506190196; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2003418512

O REI DA BRASA — CARVÃO VEGETAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2603; identificação de pessoa colectiva n.º 503763705; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011094259

CORREIA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2418; identificação de pessoa colectiva n.º 503559059; data da
entrada: 20041103.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005298123

RESOLO — CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTOS
DE SOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1293; identificação de pessoa colectiva n.º 501724591; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279690

FRANCO & CRISPIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3248; identificação de pessoa colectiva n.º 504708821; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279720

RAÚL N. ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1023; identificação de pessoa colectiva n.º 501446869; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279046

VIALAR — LOUÇAS E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1873; identificação de pessoa colectiva n.º 502807105; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005298557

CAMPOESTE — ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1657; identificação de pessoa colectiva n.º 502537221; data da
entrada: 20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279283

SERVIMATIAS — SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4459; identificação de pessoa colectiva n.º 506756939; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011095280

MATIKASA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4461; identificação de pessoa colectiva n.º 506786565; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011095263

LOKIBER — ALUGUER DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4463; identificação de pessoa colectiva n.º 506782433; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011095247

CRECHE BOLINHA DE NEVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3386; identificação de pessoa colectiva n.º 505166267; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005316679

VILA FRANCA DE XIRA

A. L. F — COMÉRCIO E PRODUÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04092/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504155385;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 08/020814.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Aumento de capital, sendo o montante do aumento de 602 410$
realizado em dinheiro e subscrito por ambos os sócios na proporção
e em reforço das respectivas participações sociais.

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro,
é de cinco mil euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma
de mil seiscentos e setenta e cinco euros e outra de mil seiscentos e
sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos, do sócio António Ferreira
Pereira Palha, e uma de mil seiscentos e sessenta e dois euros e cin-
quenta cêntimos, do sócio Luis Ferreira Van Zeller Pereira Palha.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Peru. 2000924018

PHMC — PRODUTOS DE HIGIENE, MANUTENÇÃO
E CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06729/050217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504855115; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
02/050217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º, n.º 2, do contrato de sociedade, o qual passa a ter a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede no 1.º Complexo Industrial da

Granja, armazém A 5, na Granja de Alpriate, freguesia de Vialonga,
concelho de Vila Franca de Xira.

3 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2006932233

PL CONTROL — TÉCNICAS DE AUTOMAÇÃO
E CONTROL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04823/000510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504970119; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 05/
050923.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 1.º,
n.º 2, 3.º e 4.º, n.º 2, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Calouste Gulbenkian,
lote 2, 2.º, esquerdo, em Vialonga, freguesia de Vialonga, concelho de
Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de dezanove mil nove-
centos e cinquenta e um euros e noventa e dois cêntimos, represen-
tado por duas quotas de nove mil novecentos e setenta e cinco euros
e noventa e seis cêntimos, uma de cada um dos sócios João Francisco
dos Santos Lúcio e João Manuel Duarte Pires.

ARTIGO 4.º

2 — Para obrigar a sociedade nos actos e contratos de valor supe-
rior a cinco mil euros, é necessária a assinatura conjunta de dois ge-

rentes, bastando, contudo, nos actos de valor igual ou inferior a cinco
mil euros, e nos casos de mero expediente, a de um só, ficando toda-
via, também obrigada nestes casos pela assinatura de um mandatário,
no limite dos respectivos poderes.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Peru. 2009966651

PAULO & BALICHA — EXPLORAÇÃO
DE SNACKS-BARS E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05062/010117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505205645; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/
050923.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Peru. 2009966643

POLIVALÊNCIA — MONTAGENS DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04206/980601; identificação de pessoa colectiva n.º 504187198;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/050926.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: € 3004,80, realizado em dinheiro e subs-

crito quanto a € 1502,40 por José Manuel Ferreira Góis dos Santos
em reforço da sua quota de € 997,60 e quanto a € 1502,40 por Car-
los António Rodrigues da Costa, com a criação de uma nova quota de
igual valor nominal.

Alteração parcial do contrato.
Alteração parcial do contrato, tendo alterado o artigo 3.º, n.º 1, o

qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, e está dividido em três quotas, uma de novecentos e
noventa e sete euros e sessenta cêntimos e outra de mil quinhentos e
dois euros e quarenta cêntimos do sócio Carlos António Rodrigues da
Costa e outra de dois mil e quinhentos euros do sócio José Manuel
Ferreira Góis dos Santos.

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Isabel
dos Santos Russo. 2009966678

JOAQUIM SEQUEIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 03936/970915; identificação de pessoa colectiva
n.º 503977896; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 06/
050921.

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: 13 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Isabel
dos Santos Russo. 2010282124
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BETELINY, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06970/050921; identificação de pessoa colectiva n.º 507464389;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/050921.

Certifico que por António José Araújo Simões foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BETELINY, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Casal de Santa Maria, Quinta
da Formigueira, bloco A, 1.º, esquerdo, freguesia de Alverca do Riba-
tejo, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a organização de eventos com servi-
ço de catering; restaurante; serviços de limpeza e manutenção; e
comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, 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 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 não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Isabel
dos Santos Russo. 2010282140

QUINTA DA FIGUEIRA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 00993/800911; identificação de pessoa colectiva
n.º 501062017; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 01, 02 e 03/050921.

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

Cessação das funções de gerente de Francisco António Garcia, por
renúncia em 4 de Agosto de 2005.

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 5.º e
8.º, que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de noventa e nove mil setecentos e cinquenta e
nove euros e cinquenta e oito cêntimos e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma do valor nominal de quarenta e nove mil oito-
centos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos; uma do
valor nominal de onze mil novecentos e setenta e um euros e quinze
cêntimos, ambas do sócio Manuel Martinho de Miranda Alves; e uma
do valor nominal de trinta e sete mil novecentos e oito euros e ses-
senta e quatro cêntimos, da sócia Sandra Susana Rabaçal Henriques
Antunes.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel Marti-
nho de Miranda Alves;

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura do gerente Manuel Martinho de Miranda
Alves, bastando a sua assinatura para contrair empréstimos, constitui
hipotecas e solicitar garantias bancárias.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Isabel
dos Santos Russo. 2010282116

MONTEIRO, ESTEVES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 04831/000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504973452;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 05/050920.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — O Adjunto da Conservadora, António José
Trindade Ramos de Jesus. 2009958179

TÁXIS LISPÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02839/931105; identificação de pessoa colectiva n.º 503099759;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 01/050920.

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

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o sócio Jovito Lopes do Carmo.
Data: 16 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — O Adjunto da Conservadora, António José
Trindade Ramos de Jesus. 2007518279

GINEXIRA — PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 03517/960301; identificação de pessoa colectiva n.º 503700282;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/050920.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 29 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — O Adjunto da Conservadora, António José
Trindade Ramos de Jesus. 2009966260

LCPD — SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06835/050531; identificação de pessoa colectiva n.º 507329236;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 03/050919.

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

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeada: a não sócia Maria Hortênsia Ferreira Pereira

Caixinha, casada, Rua do Dr. Augusto Batalha, 8, 1.º, direito, Alhan-
dra, Vila Franca de Xira.

Data: 10 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — O Adjunto da Conservadora, António
José Trindade Ramos de Jesus. 2009958144
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S.  V. GOLD — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06912/050729; identificação de pessoa colectiva n.º 507315502;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050915.

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

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Manuel António Nogueira Matias, casado, Ur-

banização Alto da Vista, Rua Altavista, 30, Cadaval, Lourinhã.
Data: 10 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — O Adjunto da Conservadora, António José
Trindade Ramos de Jesus. 2009958039

IMOACCESS — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06962/050914; identificação de pessoa colectiva n.º 506940373;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050914.

Certifico que entre Do Vale & Pinto — Consultores, L.da, e Vasco
Alexandre da Silva Pinto, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Sob a forma de sociedade comercial por quotas é constituída uma
sociedade que adopta a denominação de IMOACCESS — Imobiliária
e Construção, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede social fica instalada na Praceta do General Norton de
Matos, 6, loja B, Quinta da Piedade, freguesia da Povoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
bem assim transferir, abrir ou encerrar qualquer subsidiária, sucursal
ou agência, delegações ou outra forma de representação social, onde
e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto social promoção imobiliária.
compra, venda, revenda e arrendamento de imóveis. construção civil
e obras públicas.

2 — A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
que tenham, ou não um objecto social semelhante ao seu, e associar-
-se em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
trinta mil euros, dividido da seguinte forma: uma quota no valor no-
minal de dez mil euros pertencente à sócia Do Vale & Pinto —
Consultores, L.da, e uma quota no valor nominal de vinte mil euros
pertencente ao sócio Vasco Alexandre da Silva Pinto.

2 — Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital a
realizar pelos sócios até ao montante de cem vezes do capital social,
se o desenvolvimento da sociedade assim exigir, nas condições delibe-
radas em assembleia geral, a qual condicionará os respectivos reem-
bolsos, desde já autorizados, podendo também ser efectuados supri-
mentos nos termos a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade terá um ou mais gerentes, a eleger em assembleia
geral, com ou sem remuneração conforme for deliberado.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Vasco Alexandre da
Silva Pinto.

3 — A sociedade encontra-se validamente obrigada em todos os
seus — actos e contratos com a assinatura de um só gerente.

4 — Fica inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor, fianças, abonações e outros actos
semelhantes.

5 — A gerência fica autorizada a comprar e vender viaturas, em
nome da sociedade, que sirvam a prossecução e desenvolvimento da
sua actividade, no âmbito do seu objecto social.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios; aos
estranhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do

direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo.

ARTIGO 7.º

1 — Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão de quota
em massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota
do sócio respectivo. A sociedade poderá ainda amortizar a quota, se
esta for cedida sem o consentimento daquela.

2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção da sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos mem-
bros da gerência em exercício as funções de liquidatários.

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.

27 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2010282078

JÚLIO PIRES — EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
DE SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 02314/910729; identificação de pessoa colectiva n.º 502598522;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/050914.

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: 16 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2010282086

TRANSPORTADORA IDEAL DE A DO BARRIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 06963/050914; identificação de pessoa colectiva n.º 505599767;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 03/050914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º (corpo), 2.º, 3.º e 4.º (corpo) do contrato de sociedade, os
quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSBRAVURA — Transportes, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Joaquim Tomás Teles, 3, A dos Melros,
na freguesia de Alverca, concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias, comércio por grosso e a retalho de animais, importação e ex-
portação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros, dividido em duas quotas cada uma do valor nominal de
vinte e cinco mil euros, pertencendo uma, a cada um dos sócios
António João Salvador dos Santos e Carlos Humberto Ferreira dos
Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não sócios, fi-
cando desde já nomeados gerentes os sócios António João Salvador
dos Santos e Carlos Humberto Ferreira dos Santos e a não sócia Lídia
Maria Pereira Teixeira Neto, casada e residente na Estrada Nacional
n.º 46, A da Barriga, Arruda dos Vinhos.

§ único. (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2010282094
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PORTO
PAREDES

CESPU — SERVIÇOS DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02402/
20010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505223740; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20050823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o seu capital em € 1 950 000, sendo € 921 921 por incorporação de
prestações suplementares e € 1 028 079 por conversão de suprimen-
tos, mediante a emissão de 390 000 novas acções ordinárias, com o
valor nominal de € 5 cada uma, tendo sido alterado o artigo 5.º do
pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, no montante de dois milhões de euros, é
integralmente subscrito pela sócia C. E. S. P. U. — Cooperativa de
Ensino Superior, Politécnico e Universitário, C. R. L., e está dividida
em quatrocentas mil acções de cinco euros cada uma.

2 — As entradas estão integralmente realizadas.

Certifico ainda que se publica o relatório do revisor oficial de con-
tas, comprovativo da verificação dos referidos suprimentos:

1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à en-
trega, pela subscritora, de créditos no valor de € 1 950 000 para
realização de 390 000 acções por si subscritas no capital da Socie-
dade C. E. S. P. U — Serviços de Saúde, S. A., com o valor nominal
de € 5.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega de créditos detidos
pela subscritora C. E. S. P. U. — Cooperativa de Ensino Superior
Politécnico e Universitário, C. R. L., nos montantes de € 921 921 e
€ 1 028 079, inscritos nas contas de prestações suplementares e ac-
cionistas, respectivamente.

3 — Os créditos foram por nós verificados, de acordo com os pro-
cedimentos de auditoria adequados, constatando-se que resultam de
entradas em numerário.

Responsabilidades.
4 — É de nossa responsabilidade a verificação dos movimentos

contabilísticos que justificam a existência dos referidos créditos e a
declaração de que o valor encontrado é suficiente para a realização de
capital pretendida.

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas téc-

nicas e directrizes de revisão/auditoria da ordem dos revisores oficiais
de contas, designadamente a directriz de revisão/auditoria (DRA) 841 —
Verificação das entradas em espécie para realização de capital das socie-
dades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o
objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se os valores
das entradas atingem ou não o valor nominal das acções atribuídas
aos accionistas que efectuaram tais entradas.

6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio
que efectua tal entrada.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa. 2009858441

PORTO — 2.A SECÇÃO

VALIR — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 632/050801; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/050801.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado, e que faz parte integrante da escritu-
ra lavrada aos 29 de Dezembro de 2004, exarada a fls. do livro
n.º 494-D.

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VALIR — Sociedade Gestora de Parti-
cipações Sociais, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais nou-
tras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades eco-
nómicas.

ARTIGO 3.º

A sociedade prosseguirá a sua actividade no rigoroso cumprimento
da legislação que lhe é aplicável.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
na Rua de João de Deus, 6, sala 107, freguesia de Cedofeita, concelho
do Porto.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração poderá
a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local den-
tro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias ou qualquer outra forma de representação permanente, no terri-
tório nacional ou estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações da sociedade

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco milhões de euros, representado por
quinhentas mil acções de dez euros cada e encontra-se integralmente
subscrito e realizado.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador recíproca e livre-
mente convertíveis pelo accionista, que suportará as despesas de con-
versão e serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000 ou múltiplos de 1000 acções;

2 — As acções podem revestir ou ser convertidas na forma escri-
tural, em obediência à legislação aplicável e mediante prévia delibera-
ção da assembleia geral.

3 — Os títulos serão subscritos por dois administradores podendo
as respectivas assinaturas ser de chancela por eles autorizada, ou por
mandatários especialmente designados para o efeito pela sociedade.

4 — A sociedade pode proceder à emissão de títulos provisórios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá, nos termos da lei, mediante deliberação do
conselho de administração e prévio parecer do fiscal único, adquirir e
alienar acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer ope-
rações em direito permitidas.

ARTIGO 8.º

Nos aumentos de capital social por entradas, em dinheiro os acci-
onistas terão preferência na subscrição das novas acções na propor-
ção das acções que possuírem. Não querendo algum accionista usar
desse direito, este deferir-se-á aos restantes titulares das acções, na
proporção referida.

ARTIGO 9.º

1 — Nos termos legais e mediante deliberação da assembleia geral,
tomada por maioria qualificada, a sociedade poderá proceder à amor-
tização de acções sem redução de capital. A deliberação de amortiza-
ção que consubstancie redução de capital só pode ter lugar verificados
que sejam os seguintes factos:

a) Por acordo com o accionista titular;
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b) Caso as acções tenham sido objecto de penhora, arresto, ou
qualquer forma de apreensão judicial;

c) Caso o accionista envolvido tenha sido declarado em estado de
insolvência ou de falência;

d) Caso as acções tenham sido alienadas sem observância das re-
gras que regem a transmissão de acções da sociedade.

2 — Compete à assembleia geral que deliberar a amortização fixar
as condições necessárias para que a operação se concretize, nomeada-
mente a contrapartida a pagar pela sociedade e o respectivo prazo de
pagamento.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições que para o efeito vierem a ser estabelecidas
pela assembleia geral e pelo conselho de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

A sociedade tem por órgãos a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Os accionistas deliberam em assembleias gerais regularmente cons-
tituídas e reunidas ou nos termos do artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é constituída somente por accionistas com
direito a voto, possuidores de acções, ou títulos de subscrição que as
substituam, e que até 10 dias antes da realização das assembleias as
tenham averbado em seu nome nos registos da sociedade.

2 — A cada cem acções corresponde um voto.
3 — Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral

pelo respectivo cônjuge, descendente ou ascendente, membro da ad-
ministração ou accionista, mediante carta dirigida ao presidente da
mesa que dê entrada na sede social até ao dia designado para a reunião
da Assembleia, competindo àquele confirmar a autenticidade da assi-
natura do accionista que pretende ser representado.

4 — Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legalmente couber a sua representação.

5 — Os accionistas só poderão comparecer na assembleia geral se
comunicarem, por escrito, essa intenção ao presidente da mesa até
três dias antes da realização da Assembleia.

ARTIGO 14.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
ou dois secretários eleitos pela assembleia geral pelo período de quatro
anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

2 — Não obstante eleitas por prazo certo, os membros da mesa da
assembleia geral mantêm-se em funções até ao limite de 180 dias após
o termo do prazo, conforme o que primeiro vier a ocorrer.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá:
1 — Em sessão ordinária no primeiro trimestre de cada ano e será

convocada com a antecedência mínima de 30 dias.
2 — Em sessão extraordinária sempre que o conselho de adminis-

tração ou fiscal único o julguem conveniente ou quando requerido por
accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.

3 — A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação
quando esteja presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam pelo menos metade do capital social.

4 — As assembleias gerais poderão ter lugar e deliberar por quais-
quer das formas admitidas e reguladas no Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 16.º

1 — A remuneração dos membros dos cargos sociais será fixada
pela assembleia geral, podendo assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas
em algumas dessas modalidades.

2 — A assembleia geral poderá nomear uma comissão de venci-
mentos constituída por três membros para cumprimento do disposto
no número anterior.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 — A Administração incumbe a um conselho de administração
composto por três, cinco ou sete membros eleitos pela assembleia
geral e reunirá, pelo menos, com periodicidade trimestral.

2 — O conselho de administração escolhe o seu presidente se este
não tiver sido designado pela assembleia geral quando da sua eleição.

3 — Os administradores podem ou não ser accionistas e serão elei-
tos por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos.

4 — O presidente do conselho terá voto de qualidade nas delibera-
ções do conselho.

5 — A responsabilidade de cada um dos administradores é isenta de
caução.

6 — A assembleia poderá designar um administrador delegado, de-
finindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade caber
ao próprio conselho de administração nos termos da lei.

7 — O conselho de administração poderá nomear procuradores para
a sociedade nos termos gerais de direito.

8 — O conselho de administração poderá nomear um secretário da
sociedade e um suplente nos termos e para o exercício das funções
previstas nos artigos 446.º-A e seguintes do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 18.º

1 — Ao conselho de administração compete representar e gerir a
sociedade nos mais amplos termos em direito permitidos.

2 — É porém, vedado aos membros da administração vincular a
sociedade em actos estranhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 19.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administradores, com
a assinatura de um administrador e do administrador-delegado, com a
assinatura de um administrador e de um procurador, bem como com
a assinatura de um administrador ou procurador com poderes especi-
ais delegados para o acto.

ARTIGO 20.º

As remunerações dos membros do conselho de administração serão
fixadas por deliberação pela assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, ambos devendo ser revisores oficiais de contas
ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 22.º

Os lucros sociais, sem prejuízo da parte destinada a constituir as
reservas obrigatórias, terão o destino que livremente a assembleia geral
lhes quiser dar, sem qualquer restrição que não seja decorrente de li-
mitação legal imperativa.

ARTIGO 23.º

O conselho de administração autorizado pelo fiscal único poderá
efectuar adiantamentos sobre lucros no decurso de um exercício, nos
termos previstos na lei.

ARTIGO 24.º

1 — Mediante prévia deliberação da assembleia geral podem ser
feitas pelos accionistas prestações acessórias em dinheiro, para além
das entradas de capital social;

2 — Estas prestações obedecerão ao regime das prestações suple-
mentares previsto no Código das Sociedades Comerciais para as socie-
dades por quotas.

3 — Estas prestações terão como limite máximo o décuplo das
entradas para capital social.
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ARTIGO 25.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou por delibera-
ção da assembleia geral tomada por votos correspondentes a setenta
e cinco por cento do capital social, casos em que, e salvo deliberação
em contrário, os administradores em exercício, contra os quais não
esteja em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de
responsabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

ARTIGO 26.º

Ficam desde já designados para comporem os órgãos sociais da socie-
dade para o próximo quadriénio a partir desta data:

Conselho de administração: presidente — Ricardo de Carvalho
Campos Costa; primeiro vogal — José Valério Rodrigues Leite Pires;
segundo vogal — Júlio Rodrigo Morais Soares Teixeira.

Mesa da assembleia geral: presidente — Gonçalo Nuno Castelo
Branco Osório Borges; secretário — José Manuel Aragão Paço Perei-
ra de Oliveira.

Conselho fiscal: fiscal único — Pires de Matos & Pinheiro Torres,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas inscrita na Ordem dos Revi-
sores Oficiais de Contas com o n.º 184, representada pelo Dr. Luís
Guilherme de Noronha e Távora Pinheiro Torres, número de identifi-
cação fiscal 177437103 , casado, inscrito no Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas com o n.º 1158, residente na Rua de Guerra Junquei-
ro, 454, 2.º, direito, na cidade do Porto, sendo suplente o Dr. Manuel

Pires de Matos, número de identificação fiscal 186057946, casado,
inscrito no Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 757,
residente na Rua de Guerra Junqueiro, 447, da cidade do Porto.

Certifico ainda que é do seguinte teor o relatório do revisor oficial
de contas, elaborado nos termos do artigo 28.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

Relatório do Revisor Oficial de Contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
pelos subscritores, abaixo identificados, de bens no valor de
5 000 000 euros para realização de 500 000 acções por eles subscri-
tas no capital da sociedade VALIR — SGPS, S. A. (a constituir) com
o valor nominal unitário de 10 euros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega de 162 500 acções
ao portador com o valor nominal de 10 euros cada, representativas
de 100 % do capital social da C. C. Camp. Imobiliária e Cons-
trução, S. A., e de suprimentos, que os subscritores mencionados no
quadro abaixo detêm sobre esta sociedade, no montante de
3 375 000 euros. As acções e suprimentos a entregar dividem-se con-
forme abaixo descrito:

Identificação do titular
Número Número Valor

Suprimentos Total
de contribuinte de acções nominal

RIVE, SGPS, S.A. ...........................................................  507 196 430 98 800 988 000 2 052 000 3 040 000
Ricardo Campos Costa ................................................... 111 698 944 61 730 617 300 1 282 500 1 899 800
José Valério Leite Pires ................................................. 134 214 188 1950 19 500 40 500 60 000
Ideável — Inv. Imobiliários, S. A. .................................. 505 232 383 10 100 – 100
GESVILME, L.da ............................................................ 504 693 746 10 100 – 100

162 500 1 625 000 3 375 000 5 000 000

3 — Os bens foram por nós avaliados em 5 000 000 euros de acordo
com o justo valor das acções e dos créditos que irão ser objecto da
realização do capital da empresa a constituir.

Responsabilidades.
4 — É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas téc-

nicas e directrizes de revisão/auditoria da ordem dos revisores, ofici-
ais de contas, designadamente a directriz de revisão/auditoria (DRA)
841 — Verificação das entradas em espécie para realização de capital
das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e execu-
tado com objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se
os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das acções
atribuídas aos accionistas que efectuaram tais entradas. Para tanto, o
referido trabalho incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens,
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmas;
d) A avaliação dos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o velar nominal das acções atribuídas aos accio-
nistas que efectuam tais entradas.

27 de Abril de 2005. — Horwath & Associados, SROC, L.da,
representada por Ana Raquel Borges Esperança Sismeiro, ROC n.º 1126.

Está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Alda Maria Moura Tavares
Pinho. 2010650646

PORTO — 3.A SECÇÃO

QN II — COMUNICAÇÃO SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 141/20050322; identificação de pessoa colectiva n.º 506290760;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 10/20050809.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração total do contrato, passando a reger-se pelo
seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

Contrato social

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — sociedade adopta a firma QN II — Comunicação Social, L.da,
e tem a sua sede na Praceta de D. Nuno Álvares Pereira, 20, sala DQ,
Matosinhos.

2 — Por simples deliberação da gerência:
a) A sede pode ser transferida para outro lugar dentro do mesmo

concelho ou para concelhos limítrofes.
b) Podem ser criadas, transferidas ou encerradas, quer em territó-

rio nacional quer no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, escritóri-
os ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a edição de revistas e de outras publi-
cações periódicas e recolha, fornecimento e difusão de notícias, co-
mentários, reportagens, fotografias, e outras imagens aos órgãos de
comunicação social, de informação geral ou especializada, de âmbito
nacional ou estrangeiro. As publicações serão efectuadas em suportes
vários o que implica o uso de novas tecnologias de informação.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto diferente do referido no
artigo 2.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.
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ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e é representado por cinco quotas, três, quatro no valor
nominal, cada uma, de mil e duzentos euros, pertencentes, cada uma,
aos sócios Fernando Alberto da Silva, Francisco Manuel da Silva Correia
de Melo, Ricardo Afonso Marques Magalhães de Almeida Lourenço e
à sócia Participações Gráficas, SGPS, L.da, e outra de duzentos euros
pertencente ao sócio Guilherme Neves Nabais.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas a todos os sócios na proporção da sua parti-
cipação social, por deliberação unânime da assembleia geral, presta-
ções suplementares de capital, até ao montante de quinhentos mil
euros.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Qualquer sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de prazo, remuneração e reembolso que vie-
rem a ser fixados por deliberação de sócios.

ARTIGO 7.º

Transmissão/amortização de quotas

1 — A cessão e alienação, entre vivos, total, ou parcial de quotas,
para estranhos, mesmo para os familiares indicados no número dois
do artigo 228.º do Código das Sociedades Comerciais, a título onero-
so, ou gratuito, depende do consentimento da Sociedade, à qual é
conferido em primeiro lugar e de seguida aos sócios o direito de pre-
ferência.

§ 1.º A assembleia geral que deliberar sobre o pedido de consenti-
mento, deliberará também sobre o exercício do direito de preferên-
cia, devendo fazê-lo no prazo de 30 dias, contado da data do pedido
(formulado nos termos legais por escrito registado), sob pena de ca-
ducidade do exercício dos direitos supra referidos.

§ 2.º O prazo para o exercício do direito de preferência dos sócios,
corre a partir da data da deliberação da Sociedade e é de 15 dias.

§ 3.º No caso de alienação gratuita deverá o alienante propor o
valor que entende dever ser atribuído à sua posição social, e em caso
de divergência dei qualquer preferente, deverá ser determinado de
acordo com um balanço especialmente elaborado para o efeito, por
um revisor oficial de contas nomeado pela Câmara dos Revisores
Oficiais de Contas.

2 — Além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amortizar
quotas nos seguintes casos:

a) Penhora, penhor, arresto ou outro procedimento judicial sobre
uma ou mais quotas;

b) Morte de sócio pessoa física, desde que os herdeiros solicitem
por decisão válida requerer a amortização da sua posição social;

c) Extinção do sócio, pessoa colectiva;
c) Destituição com justa causa do gerente titular da quota;
d) Acordo com o titular respectivo;
e) Sempre que uma quota tenha sido objecto de partilha, em con-

sequência de dissolução de casamento ou de separação judicial de pes-
soas e bens, desde que a mesma não venha a ser adjudicada, na ínte-
gra, ao respectivo titular.

§1.º O pagamento das quotas amortizadas pode ser feito até ao
máximo de seis prestações semestrais e iguais, com vencimento ini-
cial nunca superior a 60 dias da data da deliberação.

§2.º A deliberação da amortização deve ser proferida, sob pena de
caducidade, no prazo de 30 dias contado da data do conhecimento do
facto que faculta a amortização.

§3.º Salvo os casos em que o valor da quota é judicialmente deter-
minado ou acordado, o seu valor de amortização será determinado da
seguinte forma:

a) Cada uma das partes comunicará, no prazo de dois dias contado
da notificação da amortização, a nomeação do seu perito avaliador,
que emitirá, com base num balanço elaborado para o efeito, um rela-
tório de avaliação no prazo de 10 dias contado da comunicação da
sua nomeação;

b) Se o valor fixado por cada um dos peritos não acusar uma dife-
rença superior a vinte por cento, o valor a considerar será o da ava-
liação menor, acrescida de metade da diferença;

c) Se a diferença entre as avaliações for superior a vinte por cen-
to, as partes nomearão, no prazo de oito dias, um terceiro perito da
sua confiança, o qual, sem possibilidade de recurso, decidirá, sempre

entre o valor máximo e mínimo anteriormente fixado, qual o valor
a atribuir à quota;

d) Caso nos prazos fixados não venham a ser nomeados pelas partes
os indicados peritos, o valor da amortização será determinado, sem
admissão de recurso, por Tribunal Arbitral constituído apenas por um
árbitro nomeado pelo Centro de Arbitragem Comercial das Associa-
ções Comerciais de Lisboa e Porto, que julgará segundo as regras da
equidade.

§ único. A parte inadimplente, ou ambas, em partes iguais, no caso
da alínea c), suportarão integralmente as custas devidas no processo
arbitral.

3 — Em caso de morte de sócio, a sociedade fica obrigada a amor-
tizar a quota do sócio falecido, se a totalidade dos seus herdeiros,
pessoal ou devidamente representados, comunicarem por escrito no
prazo de 60 dias, contados da data do óbito, a sua vontade de se apar-
tarem da sociedade, sendo aplicáveis, com as devidas adaptações, as
disposições do presente artigo, à excepção do § 2.º do n.º 2.

ARTIGO 8.º

Exclusão

Na hipótese de exclusão de sócios, a sociedade pagará ao sócio
excluído o valor nominal da sua quota e a parte correspondente ao
fundo de reserva legal, ou o valor que resultar do último balanço apro-
vado, se for menor, devendo o pagamento ser efectuado em quatro
prestações semestrais, sem juros, vencendo-se a primeira 60 dias após
a deliberação de exclusão.

ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

1 — São órgãos da sociedade a assembleia geral e a gerência.
2 — A assembleia geral é convocada por carta registada com aviso

de recepção com a antecedência de 15 dias, se outro formalismo não
for exigido por lei.

3 — A gerência é composta por cinco membros designados por
deliberação de sócios, podendo ser pessoas estranhas à sociedade.

§ único. É desde já atribuído o direito especial à gerência aos actu-
ais sócios, entendendo-se que sócia Participações Gráficas, SGPS, L.da,
por ser pessoa colectiva, fica com o direito de indigitar um gerente.

4 — A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser deli-
berado pelos sócios.

5 — A gerência, além das atribuições consagradas na lei, tem com-
petência para deliberar:

I) A aquisição, alienação, troca ou oneração de bens imóveis;
II) A aquisição, alienação, troca ou oneração de veículos automó-

veis;
III) A aquisição, alienação, oneração e locação de estabelecimen-

to:
IV) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou extinguir os respectivos contratos.
V — Celebrar, alterar ou extinguir quaisquer tipos de contratos

comerciais.
6 — Por mera deliberação produzida em assembleia geral, poderá

vir a ser nomeado um conselho fiscal, ou um fiscal único, para pro-
ceder à fiscalização da sociedade.

ARTIGO 10.º

Representação e forma de obrigar

1 — A sociedade é representada em juízo, activa e passivamente e
fora dele, por quaisquer dos gerentes e obriga-se pela assinatura con-
junta de dois deles, com a indicação dessa qualidade, salvo no actos de
mero expediente (correspondência, recibos, facturas, etc.), nos quais
bastará a assinatura de apenas um dos gerentes.

2 — A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais, conferindo-lhes poderes necessários para a prática de um ou
mais actos determinados, podendo fixar-lhes o âmbito e duração do
mandato.

ARTIGO 11.º

Lucros

Os lucros apurados em cada exercício que não sejam necessários
para cobrir prejuízos transitados de exercícios anteriores ou para for-
mar ou reconstituir reservas impostas por lei terão o destino e a
aplicação que forem deliberados pela assembleia geral.

Está conforme.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2008917177
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DANTAS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 271/20050915; identificação de pessoa colectiva n.º 507253973;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20050915.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo sido
efectuado o registo de contrato de sociedade, a qual se rege pelo se-
guinte pacto social:

Contrato de sociedade

No dia 28 de Junho de 2005, na Secretaria Notarial de Matosi-
nhos, perante mim, Maria João Duarte dos Santos da Cunha Ribeiro
Bernardes, notária do 2.º Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º José Manuel Dantas da Silva, natural da freguesia de Vitorino
dos Piães, concelho de Ponte de Lima, com residência na Rua de 31
de Janeiro, 674, ao lugar de Freixieiro, freguesia de Perafita, conce-
lho de Matosinhos, casado com Maria Helena Machado Correia da
Silva no regime de comunhão de adquiridos, contribuinte fiscal
n.º 107196492.

2.º Vítor Manuel Saavedra Correia, natural de Vilarinho de São Ro-
mão, concelho de Sabrosa, com residência na Rua de José Joaquim
Andrade, 15, 2.º, esquerdo, freguesia de Perafita, concelho de Mato-
sinhos, casado com Maria Rosa da Silva Francisco Correia no regime
de comunhão de adquiridos, contribuinte fiscal n.º 180538608.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade n.os 5769944 de 22 de Julho de 1997 e 8606908 de 28 de
Novembro de 2002, de Lisboa.

Por eles foi dito:
Que constituem uma sociedade comercial por quotas que vai reger-

-se pelas disposições seguintes:
1.º

A sociedade adopta a firma Dantas & Correia, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 31 de Janeiro, 674, ao
lugar de Freixieiro, freguesia de Perafita, 4455-585, concelho de
Matosinhos.

2 — Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de au-
torização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação no território nacional ou estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção e edificação de edifícios,
prédios e afins. Compra e venda de edifícios bem como a promoção
e comercialização dos mesmos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Manuel Dantas da Silva e Vítor Manuel Saavedra Correia.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições previamente estipuladas em assembleia geral,
bem como as prestações suplementares até ao décuplo do mesmo
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

6.º

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

2 — A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes;
porém e para assuntos de mero expediente basta a assinatura de um
deles.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios José Manuel
Dantas da Silva e Vítor Manuel Saavedra Correia.

4 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
letras de favor, fianças, abonações ou outros semelhantes.

5 — Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes poderão
ainda:

a) Comprar, trocar, vender, permutar, tomar e dar de arrendamen-
to ou trespasse, quaisquer móveis e imóveis de e para a sociedade,
assim como alterar ou rescindir contratos de arrendamento;

b) Comprar e vender, dar e tomar de aluguer, mesmo em regime de
locação financeira, bens imóveis e veículos automóveis, podendo as-
sinar os competentes contratos de leasing.

6 — Confessar, desistir ou transigir em juízo.
7 — Os gerentes poderão delegar os seus poderes de gerência em

conformidade com o disposto no artigo 261.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

7.º

A divisão e cessão de quotas entre os sócios, total ou parcial, é
livre, ficando dependente do consentimento da sociedade a cessão a
estranhos, tendo sempre preferência a sociedade em primeiro lugar e
depois os sócios não cedentes.

8.º

Por morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a sociedade não
se dissolve e continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o
interdito ou inabilitado legalmente representado e os herdeiros do sócio
falecido, devendo estes nomear um de entre eles que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver em co-
munhão hereditária.

9.º

No caso de deliberação por unanimidade, poderão os sócios cons-
tituir reservas com a totalidade dos lucros de cada exercício.

10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes:
Que desde já autorizam a gerência a proceder ao levantamento das

entradas depositadas para fazer face a todas as despesas relacionadas
com a actividade social e celebrar contratos de arrendamento, adqui-
rir para a sociedade bens móveis ou imóveis, mesmo ainda antes do
registo definitivo da sociedade.

Está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Cristina
Fernandes. 2008068129

TROFA

BORGAPÉLIO — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1777/
880229; identificação de pessoa colectiva n.º 501946071; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 3/20050831.

Certifico que Manuel da Silva Pontes, Maria João Sá Pontes, Luís
Filipe Sá Pontes e Maria Manuela da Silva e Sá deliberaram transfor-
mar a sociedade anónima em sociedade por quotas, conforme se se-
gue:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BORGAPÉLIO — Indústria
Têxtil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da As-
sunção, 1, Esprela, freguesia de São Martinho de Bougado, concelho
da Trofa.

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

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria têxtil em geral
e especialmente o fabrico de malhas e pêlos, seu fingimento, acaba-
mento e confecção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de noventa e nove mil novecentos e cin-
quenta euros e corresponde à soma de quatro quotas, três do valor
nominal de cem euros pertencentes respectivamente aos sócios Ma-
ria Manuela da Silva e Sá, Maria João Sá Pontes e Luís Filipe Sá Pontes
e uma última no valor nominal de noventa e nove mil seiscentos e
cinquenta euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva Pontes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de um milhão de euros.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Manuel da
Silva Pontes, Luís Filipe Sá Pontes e Maria João Sá Pontes, que desde
já ficam nomeados gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção isolada do gerente Manuel da Silva
Pontes ou de dois gerentes em conjunto.

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 e assembleia geral.

Conferi e está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Adélia da
Conceição Rodrigues Vieira de Castro. 2009229398

VILA NOVA DE GAIA

ANTERO RODRIGUES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 455/19890404; identificação de pessoa colectiva
n.º 502133708; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20050728.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008964949

PLACONORTE — PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES DO
NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 716/19870423; identificação de pessoa colectiva
n.º 501814396; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20050727.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008951286

VALONGAIA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 459/20040203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506814181; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20050728.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008975665

PAIVA & COSTA — PÃO QUENTE E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06351/19980306; identificação de pessoa colectiva
n.º 504097610; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/
20050728.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004082380

P. G. C. — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GRANDE
CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02265/19940608; identificação de pessoa colectiva
n.º 503286354; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/
20050726.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2008950913

CONSTRUÇÕES LANGINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06296/19980223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504093665; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
20050727.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008971139

AVELINO FERNANDES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00323/19920528; identificação de pessoa colectiva
n.º 502769254; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/
20050727.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008975614

MOGET — MONTAGEM E MANUTENÇÃO GERAIS
DE ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 656/20040510; identificação de pessoa colectiva
n.º 506967263; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/
20050726.
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Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2008950905

MAIA LOURO & CA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09755/20010105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504821024; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/
20050727.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004121548

NETSUPORT — PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 688/20030227; identificação de pessoa colectiva
n.º 506514404; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 37/
20050713.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2008950930

F. RESENDE RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 325/19791224; identificação de pessoa colectiva
n.º 500916772; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/
20050727.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008970647

ODÍLIA PINHO — GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 982/20041112; identificação de pessoa colectiva
n.º 507114035; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/
20050727.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008951278

PÃO PORTUGUÊS — FABRICO DE PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07143/19981028; identificação de pessoa colectiva
n.º 504274414; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20050726.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008925048

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA
PEREIRA, MARQUES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01225/19930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502989793;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/20050726.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008951260

LEILOEIRA TORREJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 341/20050412; identificação de pessoa colectiva n.º 504018817;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/20050727.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008972968

G. I .  F. — GABINETE DE INFORMÁTICA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 785/19870508; identificação de pessoa colectiva n.º 501821821;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20050727.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008975606

IBEROFAX — VENDA E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 676; identificação de pessoa colectiva n.º 505615150; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20050919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Alteração do contrato de sociedade.
Sede: Rua do Conde Silva Monteiro, 167, rés-do-chão, freguesia de

Oliveira do Douro, 4400, concelho de Vila Nova de Gaia.
Artigos alterados: n.º 1 do artigo1.º

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008968472

GOMES DE OLIVEIRA — CABELEIREIROS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 787/20030407; identificação de pessoa colectiva n.º 506514650;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/20050727.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano do exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2007429624

CONFECÇÕES POLO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 616/19890424; identificação de pessoa colectiva
n.º 502149485; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20050726.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2010665473

CAPELO & TEIXEIRA — CONSULTORES
DE ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 008615/20000209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504736205; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/
20050726.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2008976653

PEREIRA NUNES & IRMÃOS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07521/19990317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504767577; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
20050726.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2008950921

MANUEL AZEVEDO — PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01204/19910911; identificação de pessoa colectiva
n.º 502631260; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
20050726.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008951251

EVARISTO VIEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 974/19810114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501125892; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 48/
20050728.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003 referente à soci-
edade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.)
2008970035

IMOMAISON — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07599/19990407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504574370; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/20050909.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de cessação de funções de gerente:

Cessação de funções de membro(s) do(s) orgão(s) social(ais):
Gerência:
Alfredo Licínio Martins de Sousa Pinto.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Junho de 2005.

Está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2008950018

SETÚBAL
PALMELA

CÁSTAMOS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Vila Amélia, lote 161, armazém C, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 103 142,43

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02900/
20041213; identificação de pessoa colectiva n.º 504823108; ins-
crição n.º 5; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6,
7, 8 e 9; números e data das apresentações: 3 a 8/20050823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade indicada em
epígrafe, foi depositada a escritura onde consta que houve aumento
de capital de 21 142,86 euros, passando o mesmo para 103 142,86
euros, com novas entradas de dinheiro para admissão como novos
sócios de Maria Filomena Polido Pereira e José Anazário Lopes Car-
valho, mediante a criação de duas quotas, cada uma de 10 571,43 euros.

Que assim o capital social fica distribuído do seguinte modo:
Nove quotas do valor nominal de 10 571,43 euros, cada uma, per-

tencentes uma a cada um dos sócios: António Inácio Narciso, Mário
António Cláudio; Vítor Afonso Almeida Diogo; Maria Manuela Mar-
ques Inácio Dias, Armindo Almeida Diogo, Eurico de Almeida Lou-
renço, José Martins Loureiro, Maria Filomena Polido Pereira e José
Anazário Lopes Carvalho; oito no valor nominal de € 1000 cada uma,
pertencentes uma a Manuel Joaquim Pólvora Neto, uma a José Paulo
Constantino, uma a Luís Manuel Couceiro Pratas e cinco à própria
sociedade. Mais certifico que a mesma sociedade mudou a sede para
Vila Amélia, lote 161, armazém C, Quinta do Anjo, Palmela; Que
renunciou à gerência António Inácio Narciso. Foi nomeado gerente
da sociedade José Anazanário Lopes Carvalho em 2 de Abril de 2005.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
encontra-se arquivado na pasta respectiva.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681519

EDUCABRINCANDO — ACTIVIDADES
DE FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Serra do Louro, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00591/
910213; identificação de pessoa colectiva n.º 502502401; data da
apresentação: 20040630.
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Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como a acta da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2003.

1 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2005440477

SILVÉRIO INVERNO — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Sapatarias, CCI 6.018, Venda do Alcaide,
Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02334/
20020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505969912; data
da apresentação: 30062004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

29 de Setembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2001617143

SETÚBAL

NOVAFLEX — TÉCNICAS DO AMBIENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04501/
970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503023230; inscri-
ção n.º 31; número e data da apresentação: 07/20050928.

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

Designação dos membros do conselho de administração e fiscal
único, efectuada em 12 de Setembro de 2005.

Administradores: presidente — José Daniel Fernandez Moreno,
casado, Calle San Martin de Porres, 12 b, esc. Dcha., 1.º C, Madrid,
Espanha; Vogais — Francisco Reinoso Torres, casado. Calle Albasanz,
16, 1.º, Madrid, Espanha; e Manuel Andrés Martinez, casado, Calle
Cuesta del Cerro, 47 28109, Alcobendas, Madrid, Espanha.

Fiscal único: Floriano Tocha, Paulo Chaves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, Rua do Almirante Barroso,
58, 4.º, direito, Lisboa, representado por Floriano Manuel Moleiro
Tocha, casado, Rua do Almirante Barroso, 58, 4.º, direito, Lisboa;
suplente — Paulo Dinis Delgado Chaves, revisor oficial de contas,
solteiro, Rua de Almirante Barroso, 58, 4.º, direito, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006880616

SETGÁS — SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02532/
900427; identificação de pessoa colectiva n.º 502404124; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 01/20050928.

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

Designação dos membros do conselho de administração e fiscal
único, efectuada em 22 de Junho de 2005.

Administradores: presidente — Giovanni Pavan; vogais — João
António Cunha Damasceno Fiadeiro, Pedro Carmona de Oliveira
Ricardo, Ângelo Manuel da Cruz Ramalho, Mauro Rinaudo, José
Manuel Ferrari Bigares Careto e José Alberto Marcos da Silva.

Fiscal único: Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, S. A., Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, re-
presentada por António Marques Dias; suplente — Jorge Carlos Ba-
talha Duarte Catulo, revisor oficial de contas, casado, Praça do Duque
de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Prazo: mandato de 2005-2007.

7 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006882740

CHANCIMÓVEL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07737/
20050523; inscrições n.os 02 e 03; números e data das apresenta-
ções: 04 e 05/20050928.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 20 de Junho de 2005: José

Manuel Rodrigues Bernardo, divorciado, Avenida de Rodrigues Mani-
to, 145, 6.º, esquerdo, Setúbal; suplente — João Manuel Marques
Gonçalves, divorciado, Avenida de 5 de Outubro, 148, 5.º, H, Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Junho de 2005.

7 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011080819

JORGE MOREIRA RAPOSO — DESPACHANTES
OFICIAIS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01603/
840711; identificação de pessoa colectiva n.º 501475702;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 03/20050928.

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

Cessação de funções de gerência de José Manuel de Almeida Mar-
ques, em 14 de Setembro de 2005, por renúncia.

7 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011080827

NALOPER — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04737/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504189883;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números
e data das apresentações: 03, 04, 05 e 06/20050929.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de Fernando Ribeiro Lourenço e

Arnaldo Cardoso Martins, em 23 de Junho de 2005, por renúncia.
Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o n.º 1 do

artigo 1.º e o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação NALOPER — Importa-
ção e Exportação de Peixe, L.da, e terá a sua sede na Rua de António
Joaquim Henriques, 34, Brancanes, freguesia de Setúbal (Anunciada),
concelho de Setúbal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de catorze
mil novecentos e sessenta e três euros e noventa e três cêntimos e
corresponde a uma quota de igual valor nominal.

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

11 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011069890

VILHENA & AMEIXA — SOCIEDADE DE GESTÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04541/
970707; identificação de pessoa colectiva n.º 503925721; inscri-
ções n.os 05 e 06; números e data das apresentações: 05 e 06/
20050927.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 19 de Julho de 2005; Luís

Miguel Salgueiro Tavares, solteiro, maior, Rua dos Trabalhadores do
Mar, 16, 2.º, E 2, Setúbal; suplente — Armindo Oliveira da Silva,
casado, Rua dos Trabalhadores do Mar, 16, 2.º, E 2, Setúbal.
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Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2005.

7 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011088259

SÉCIL — COMPANHIA GERAL DE CAL
E CIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03091/
310313; identificação de pessoa colectiva n.º 500243590;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 34 e inscrição n.º 39; números
e data das apresentações: 07 e 08/20050927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, em 29 de Agosto
de 2005, e António Alberto Henriques Assis, em 28 de Junho de 2005,
por renúncia.

Designação do fiscal único, efectuada em 30 de Agosto de 2005:
PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, L.da, Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º,
Lisboa, representada por Abdul Nasser Abdul Sattar ou por Ana Ma-
ria Avila de Oliveira Lopes Bertão; suplente — Jorge Manuel Santos
Costa, revisor oficial de contas, casado, Avenida de Barbosa du Boca-
ge, 107, 3.º, B, Lisboa.

Prazo: até ao termo do triénio de 2003-2005, em curso.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011080886

CHESETÚBAL — COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA DE SETÚBAL, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00038/
860320; identificação de pessoa colectiva n.º 500748969; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 03/20050926.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação dos membros da direcção e conselho fiscal, efectuada

em 28 de Maio de 2005.
Direcção: presidente — José António Catarino; secretário — Nuno

Alfredo Moreira de Almeida; tesoureiro — José António Rangém
Brito; 1.º vogal — Aurélio Guerreiro Gomes; 2.º vogal — António
Correia da Conceição; 3.º vogal — João Gil Chambel, casado, Largo
da Cooperação, 14, 2.º, A, Setúbal; 4.º vogal — Idalécio da Concei-
ção Águas, casado, Avenida do General Daniel de Sousa, 65, 1.º, B,
Setúbal; suplentes — 1.º vogal — Inácio António Pata Borda de Água,
casado, Largo de 2 de Setembro, 5, 2.º, A, Setúbal: 2.º vogal — Carlos
Alberto Baptista Pereira, casado, Rua de Joaquim Santos e Silva, 7,
2.º, B, Setúbal.

Fiscais: presidente — Diogo das Neves de Sousa; 1.º vogal — Car-
los Miguel Costa Salvador, divorciado; 2.º vogal — Artur Abílio Vas-
ques da Silva, casado, Travessa do Centeio, 4, rés-do-chão, direito,
Setúbal; suplentes — 1.º vogal — António Jorge Domingos; 2.º vo-
gal — Manuel Luís Baptista Espada, casado, Avenida do General Da-
niel de Sousa, 65, 3.º, B, Setúbal.

Prazo: de 28 de Maio de 2005 a 28 de Maio de 2008.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011086396

ETERMAR — EMPRESA DE OBRAS TERRESTRES
E MARÍTIMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00621/
680917; identificação de pessoa colectiva n.º 500101531; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 01/20050825.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato: montante do

reforço e como foi subscrito: 5 000 000 euros, por incorporação de
reservas; quanto a 4 920 588,76 euros, por reservas livres, e 79 411,24

euros, por reservas legais, tendo em consequência o n.º 1 do artigo 5.º
do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de quinze milhões de euros, inteiramente
subscrito e realizado, representado por três milhões de acções com o
valor nominal unitário de cinco euros.

Está conforme o original.

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

6 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011087023

FRANCISCO JOSÉ SANTOS MENDES CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02691/
910204; identificação de pessoa colectiva n.º 502531924; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 01/20050927.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três meses a contar de 31 de Agosto de

2005.
Liquidatário designado em 31 de Agosto de 2005: Francisco José

Santos Mendes Canelas.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006880608

WORK ADVANCE SERVICES — SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07550/
20041124; inscrições n.os 02 e 03, números e data das apresenta-
ções: 03 e 04/20050927.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 19 de Julho de 2005: Luís

Miguel Salgueiro Tavares, solteiro, maior, Rua dos Trabalhadores do
Mar, 16, 2.º, E 2, Setúbal; suplente — Armindo Oliveira da Silva,
casado, Rua dos Trabalhadores do Mar, 16, 2.º, E 2, Setúbal. Dissolu-
ção e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 16 de Setembro de 2005.

6 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011088267

TODINSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05561/
20000302; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 01/20050926.

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

Cessação de funções de gerência de Álvaro Fernando Lopes Pita,
em 1 de Julho de 2005, por renúncia.

4 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011080681

VALSA DOS NÚMEROS — GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07850/
20050926; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
20050926.

Certifico que entre Maria Natália de Simas, divorciada, Rua da
República da Bolívia, 101, 1.º, esquerdo, Benfica, Lisboa, Tiago Ma-
nuel Morais e Silva, casado com Ana Rita Justino Bonina Moreno
Morais e Silva, na comunhão de adquiridos, Rua de Fernando Santos,
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84, bloco 4, 1-B, Montalvão, Setúbal, Ana Rita Justino Bonina Mo-
reno Morais e Silva e Jorge Manuel Godinho Bonina Moreno, viúvo,
Rua da Baía do Sado, 175, Brejo Canes, Gambia, Pontes e Alto da
Guerra, Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Valsa dos Números — Gestão de
Empresas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Baía do Sado, 177, Brejos
de Canes, freguesia de Gambia, Pontes e Alto da Guerra, concelho de
Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em gestão de empresas e de ensi-
no, desenvolvimento de actividades de apoio escolar, pedagógicas,
sócio-culturais, educativas, serviços de refeitório. Organização de
eventos. Elaboração de projectos de arquitectura, design e decoração.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor no-
minal de mil duzentos e cinquenta euros pertencente uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente a sócia Maria Natália de Si-
mas.

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 ao sócio não cedente.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado 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 direitos, .mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394579

WORK ADVANCE SERVICES — SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07550/
20041124; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
20041124.

Certifico que entre Paulo David Cruz de Jesus, divorciado, Rua dos
Miradouros do Sado, 13, 1.º, direito, Setúbal, e Paula Cristina Valido
Lucas, divorciada, Praceta de Maria Lamas, 2, 5.º, B, Setúbal, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Work Advance Services — Servi-
ços de Comunicação e Publicidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Miradouro do Sado, 13,
1.º, direito, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, concelho de
Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de apoio
a empresas nas áreas de comunicação, informática e publicidade, ser-
viços de comissionista, comércio, importação e exportação de uma
grande variedade de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Paulo David
Cruz de Jesus; uma do valor nominal de quinhentos euros, pertencen-
te à sócia Paula Cristina Valido Lucas.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado 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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004358688

A COMUNIDADE DAS CASAS, MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05420/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504683586; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 07/20050926.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o n.º 1 do

artigo 1.º, os artigos 3.º, 4.º e 5.º do respectivo contrato, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade mantém a firma A Comunidade das Casas, Medi-
ação Imobiliária, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta e
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dezassete mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Saúl António Duarte da Silva e José Manuel das Neves Conde-
ças.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a
sócios ou a não sócios, estando já nomeados gerentes os sócios Saúl
António Duarte da Silva e José Manuel das Neves Condeças.

2 — Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.
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ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394552

BRAVISUL — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07852/
20050927; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
20050927.

Certifico que Sónia Cristina Branco Padinha, solteira, maior, Ala-
meda das Palmeiras, 32, Setúbal, constituiu a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BRAVISUL — Construções, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Alameda das Palmeiras, 32, 2.º,
direito, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente a única sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única, ficando desde
já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394587

FIXGAS — INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06251/
20010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505635240; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 10/20051003.

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: 30 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394692

ORTOREXIA — ACTIVIDADES DE MEDICINA E ARTES
PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07856/
20050929; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 07/
20050929.

Certifico que entre Carlos Alberto Martins da Silva, divorciado,
Quinta do Padre Nabeto, lote 68, Aires, Palmela, e Maria de Fátima
Canelas Vilela, divorciada, Avenida de Bento Gonçalves, 20, 6.º, di-
reito, Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ORTOREXIA — Actividades de
Medicina e Artes Plásticas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Vale do Cobro,
31, 1.º, loja 2, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de consultório mé-
dico. Atelier de arte. Organização de eventos, exposição e vendas nas
áreas da pintura, escultura e cerâmica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o 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 o capital social de-
positado 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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394650



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 39 — 23 de Fevereiro de 20064150-(108)

DOCTA — DESIGN DE COMUNICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07857/
20050929; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/
20050929.

Certifico que André Lourenço Rodrigues, solteiro, maior, Estrada
da Venda do Alcaide, Quinta do Gateiro, Moradia A, Batudes, Palme-
la, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DOCTA — Design de Comunica-
ção, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. António Rodri-
gues Manitto, 100, rés-do-chão, direito, freguesia de São Julião, con-
celho de Setúbal.

3 — Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultadoria e design de co-
municação, industrial, interiores e multimédia. Serviços de publicida-
de, ilustração, marketing e arquitectura.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios, ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme o mesmo decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394633

CELEIRO DO CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07858/
20050929; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
20050929.

Certifico que entre José Paulo Sequeira Pereira, casado com Ilda
Cristina Santos Cândido Pereira na comunhão de adquiridos, Urbani-
zação Urbiaires, Rua de Joaquim de Carvalho, lote 10, Aires, Palme-
la, e Ilda Cristina Santos Cândido Pereira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Celeiro do Campo, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Luísa Todi, 123,
rés-do-chão, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de saúde,
restauração, comércio de produtos naturais e de saúde.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o 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 o capital social de-
positado 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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394625

MECÂNICA DO SADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00437/
620523; identificação de pessoa colectiva n.º 500189170; inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 18 e 19/20050930.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o artigo 2.º

e o § 2.º do artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
quatro mil novecentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos e
acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de doze mil
quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos,
pertencente uma a cada um dos sócios, Fernando Manuel Lopes Iná-
cio e Carminda da Silva Antunes Inácio.
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ARTIGO 5.º

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

Gerente designada, em 21 de Setembro de 2005: Carminda da Silva
Antunes Inácio.

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

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2005440051

OCEAN 23, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07859/
20050930; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
20050930.

Certifico que entre Hidehisa Joden, casada com Maki Joden, na
comunhão de adquiridos, Rua do Frei Agostinho da Cruz, 10 e 12,
Setúbal, Takayoshi Saito, solteiro, maior, Rua do Frei Agostinho da
Cruz, 10 e 12, Setúbal, e Ryohei Oikawa, solteiro, maior, Rua do Frei
Agostinho da Cruz, 10 e 12, Setúbal, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ocean 23, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Frei Agostinho da Cruz,
10 e 12, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, concelho de Setú-
bal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal
de dois mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Hi-
dehisa Joden, uma do valor nominal de mil e quinhentos euros, per-
tencente ao sócio Takayoshi Saito, e uma do valor nominal de sete-
centos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Ryohei Oikawa.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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 o consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado 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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394609

BENTO & ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07854/
20050928; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
20050928.

Certifico que entre Maria Esperança Roque Timóteo, solteira,
maior, Rua de 25 de Abril, 65, Cajados, Marateca, Palmela, e José
Alberto da Silva Bento, divorciado, Rua da Batalha do Viso, 81, 2.º,
direito, Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bento & Esperança, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de São Tomé e Príncipe,
41, loja 7, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimentos
de restauração e de bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerente os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado 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 direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394595

MARIA JORGE SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07855/
20050928; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 09/
20050928.

Certifico que Maria Jorge Oliveira Abrantes e Silva, casada com
João Gustavo Caetano Abrantes da Silva, na comunhão de adquiridos,
Rua da Cidade da Beira, 7, 2.º, C, Setúbal, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Maria Jorge Silva, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade da Beira, 7, 2.º,
C, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clube de vídeo, arquitectura,
acompanhamento de obra, projecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única, ficando desde
já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394617

ANA MARIA MARTINS NUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06099/
20010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505424568; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 07/20050930.

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 Setembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394668

LAR — O CONFORTO DOS AVÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07265/
20040114.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011190215

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
ECONÓMICA BAIRRO DOS TRABALHADORES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00037/
851205; identificação de pessoa colectiva n.º 500638616; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 02/20050926.

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

Alteração parcial dos estatutos, tendo em consequência os artigos 2.º,
14.º e 19.º e o n.º 7 do artigo 26.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

 A Cooperativa tem a sua sede na Praceta de 29 de Dezembro, 3,
em Vendas de Azeitão, freguesia de São Simão, do concelho de Setú-
bal, desenvolvendo a sua actividade principal no ramo da construção
e habitação.

ARTIGO 10.º

1 — A reserva para construção destina-se a financiar a constru-
ção, a aquisição de novos fogos, terrenos ou instalações sociais da
Cooperativa, para ela revertendo a comparticipação dos coopera-
dores, a fixar pela assembleia geral, até dez por cento do custo de
cada fogo, definido nos termos da legislação cooperativa aplicá-
vel.

2 — A reserva de construção será de dez por cento sobre o custo
do fogo, sempre que o cooperador pretenda adquirir um outro fogo à
Cooperativa, alienando livremente o fogo antes adquirido.

3 — Quando o fogo adquirido anteriormente for cedido à Coope-
rativa, a reserva de construção será a estabelecida no ponto um.

ARTIGO 19.º

1 — Podem ser membros quaisquer cidadãos nacionais, comunitá-
rios ou de outros países, desde que legalizados.

2 — Nenhum cooperador poderá ser titular, simultaneamente, de
mais que um fogo adquirido à Cooperativa.

ARTIGO 26.º

7 — É sempre motivo de exclusão, a falta de residência perma-
nente, na habitação cooperativa, por tempo superior a um ano, salvo
casos especiais a ponderar em assembleia geral.

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

4 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011080789

JOSÉ & PITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06038/
20010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505320223.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2003701907

ZÉ DA ADEGA — RESTAURANTE E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06803/
20020911.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2005656127

CONDOCARE — GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06565/
20020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505989174.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011369746

AQUIAZEITÃO — ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÕES
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06264/
20010813.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011089263
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VET S. M. — SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07107/
20030716.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006896245

REMOLIXO — REMOÇÃO E GESTÃO
DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07442/
20040727; identificação de pessoa colectiva n.º 506920895; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 03/20051003.

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

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011081033

MONTIAUTOMATISMOS — PORTAS
E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05153/
990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504514997;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e averbamento n.º 02 à ins-
crição n.º 01; números e data das apresentações: 01 e 02/20051003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Mudança de sede social, tendo em consequência o artigo primeiro
do respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MONTIAUTOMATISMOS — Portas
e Automatismos, L.da, tem a sua sede em Setúbal, na Rua de Gonçal-
ves Zarco, 1-A, freguesia de São Sebastião.

Cessação de funções de gerência de Rui Paulo de Sousa Pereira, em
1 de Julho de 2005, por renúncia.

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011080932

PINTO MARQUES — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06254/
20010823; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 06/20050930.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede social, tendo
em consequência o artigo 1.º do respectivo contrato ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Pinto Marques — Serviços
Médicos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Dias Duque,
lote 4, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, concelho de Setú-
bal.

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

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011081017

MARIA MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07253/
20031231.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006896199

PDCA-PLAN, DO, CHECK, ACT — CONSULTORIA,
AUDITORIA E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07145/
20030828.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2010422082

NUNO ALEIXO — MONTAGEM E MANUTENÇÃO
ELÉCTRICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06028/
20010314.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011079985

TABACOS MANROC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06460/
20011219.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006900137

CONSULMATOS — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06094/
20010503; identificação de pessoa colectiva n.º 503055433.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011088895

DABITIS — INFORMÁTICA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06610/
20020308.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011088054
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SETESTIVA — EMPRESA DE ESTIVA E TRÁFEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06911/
20030102.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011088160

LUSOCOBERTURA — MONTAGENS E REPARAÇÕES
DE COBERTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04375/
961219; identificação de pessoa colectiva n.º 503965987.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2006880047

ANAPROG — SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07520/
20041102.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011088879

FORÇASET — SERVIÇOS DE LIMPEZAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07073/
20030609.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011088917

MODARETO — COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4791/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504161725; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 05/20030523.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato. Montante do

reforço e como foi subscrito: 29 859 584$, em dinheiro, quanto a
25 389 073$90 por Hugo Manuel Neves Grosso, 1 484 551$20 por
Donzília Maria Cavaco Neves, e 2 985 958$90 por Jorge Manuel
Paulino Alenquer.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

3.º

O capital social é de cento e cinquenta mil novecentos e trinta e
quatro euros e dezassete cêntimos, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal
de cento e vinte e oito mil trezentos e trinta e seis euros e oito cên-
timos, pertencente ao sócio Hugo Manuel Neves Grosso, outra de sete
mil quinhentos e quatro euros e sessenta e sete cêntimos da sócia
Donzília Maria Cavaco Neves e outra do valor nominal de quinze mil
e noventa e três euros e quarenta dois cêntimos pertencente ao sócio
Jorge Manuel Paulino Alenquer.

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

Está conforme o original.

26 de Março de 2004. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001111215

CONSTRUÇÕES HENRIQUE ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3777/
941202; identificação de pessoa colectiva n.º 503318280;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02; número e data da apresen-
tação: 02/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato. Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$, por
resultados transitados, em partes iguais pelos sócios, Henrique Manuel
Rosa e Joaquina Lourenço Carreiro Carloto.

Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:

4.º

O capital social é de cinco mil euros, representado por duas quotas
iguais de dois mil e quinhentos euros, uma de cada sócio. Do referido
capital encontra-se apenas realizado em dinheiro quatro mil novecen-
tos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos, sendo o restante
de doze euros e dois cêntimos por incorporação de resultados.

§ único. Não são exigíveis prestações suplementares de capital,
podendo, todavia, qualquer dos sócios fazer à sociedade os suprimen-
tos de que ela vier a carecer, nas condições, inclusive de juros, que
previamente vierem a ser estabelecidos pelos sócios.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 1000252826

SINES

SINESRENT — ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 1, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00623/
020698; identificação de pessoa colectiva n.º 504177222;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7 e averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 03 e
04/040715 e 08/040716 (após apresentação n.º 03/040715).

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2004, lavrada no
18.º Cartório Notarial do Lisboa, Válter Nunes da Silva e Ana Cristi-
na dos Santos Moreira da Silva renunciam à gerência da sociedade em
epígrafe. Foi nomeado gerente o sócio Nuno Guimarães Taveira da
Gama e foram alterados os artigos 3.º e 6.º, do respectivo contrato
social, que passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de quarenta e nove mil
oitocentos e oitenta euros e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de quarenta e sete mil trezentos e oitenta e seis
euros, pertencente ao sócio Nuno Guimarães Taveira da Gama, e ou-
tra do valor nominal de dois mil quatrocentos e noventa e quatro
euros, pertencente ao sócio Giovanni Giacomo Salvi.

6.º

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

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção de um gerente.

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

22 de Outubro de 2004. — A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723166

VIANA DO CASTELO
MELGAÇO

AGRO 21 — EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 238/
050928; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 04/050928.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do pacto quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, ficando o
mesmo com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Agro 21 — Equipamentos e Serviços
Agrícolas, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. António Durães,
65, freguesia e concelho de Melgaço.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — O Conservador, Rui Manuel de Castro
Correia. 2007751895

VIANA DO CASTELO

PASTELARIA PADARIA CLASSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2200; identificação de pessoa colectiva n.º 503893889.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

29 de Janeiro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963480

GRESVI — FÁBRICA DE LOUÇAS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1941; identificação de pessoa colectiva n.º 503467596.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003970070

VILA NOVA DE CERVEIRA

CONSTRUÇÕES CUNHÁ PORA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 623; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
051007.

Certifico que Alberto Lorenzo Nunes, casado com Montserrat Ana
Tilve Garcia, separação de bens, Rua de Garcia Barbon, 123, 3.º, C,
Vigo, Pontevedra, Espanha, constitui a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato com os artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Cunha Pora,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Edifício Ilha dos Amores, 17,
em Vila Nova de Cerveira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas,
engenharia civil, escavações e terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde a uma só quota do referido valor nominal,
pertencente a Alberto Lorenzo Nuñez.

§ 1.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao máximo de cinquenta mil euros.

§ 2.º Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não conforme deli-
beração do sócio, bem como a sua representação, compete ao sócio,
desde já nomeado gerente, o sócio Alberto Lorenzo Nuñez, que igual-
mente presta capacidade profissional à sociedade.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessário a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer con-
tratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
rios ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita
exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio sócio, quan-
do necessária.

Conferida, está conforme ao original.

11 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005708860

TRANSPORTES ABELOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 523; identificação de pessoa colectiva n.º 506943437;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 06/051012.

Certifico que, em referencia a sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do contrato (alterado artigo 4.º), tendo em conse-
quência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração do sócio, bem como a sua representação, compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, ficando desde já nomeado geren-
te o não sócio Abelardo Rogélio Lopez Somoza, sendo necessária a
sua assinatura para obrigar a sociedade e todos os seus actos e contra-
tos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme ao original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005708879

INTERGOMEZ — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 624; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
051012.

Certifico que José António Gomez Bejar, divorciado, C. Calzada de
Castro, 43, 1.º, A, Almeria, Espanha, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato, com os artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Intergomez Transportes, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no Edifício Ilha dos Amores, 17, em
Vila Nova de Cerveira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias, aluguer de veículos automóveis e outras actividades auxiliares dos
transportes terrestres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde a uma só quota do referido valor nominal,
pertencente a José António Gomez Bejar.

§ 1.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao máximo de cinquenta mil euros.

§ 2.º Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não conforme deli-
beração do sócio, bem como a sua representação, compete ao não
sócio, desde já nomeado gerente, Juan Miguel Gomez Bejar, divorci-
ado, maior, residente na C. Garcia Cañas, 1, 5-G, Almeria, Espanha,
que igualmente presta capacidade profissional à sociedade.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessário a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer con-
tratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
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rios ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita
exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio sócio, quan-
do necessária.

Conferida. Está conforme ao original.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005708895

VILA REAL
ALIJÓ

ALIPINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 00192/
951120; identificação de pessoa colectiva n.º 503566802.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora em substituição
legal, (Assinatura ilegível.) 2005272329

CASA DOS LAGARES — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 00243/
951120; identificação de pessoa colectiva n.º 504598457.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Adjunta da Conservadora em substituição
legal, (Assinatura ilegível.) 2005272337

BOTICAS

IMPERMEABILIZAÇÕES E REVESTIMENTOS BENTO
PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 00073/
20030612; identificação de pessoa colectiva n.º 506515362; nú-
mero e data da entrega: 01/20050808.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 2004.

29 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Mário Jorge Gonçalves
Barroso. 2007016931

LEIRANBLOCO — FABRICO DE BLOCOS
DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 0064/
20020521; identificação de pessoa colectiva n.º 505484846; nú-
mero e data da entrega: 01/20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Mário Jorge Gonçalves
Barroso. 2007017016

MONTEIRO DA SILVA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 0011/
901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502442522; número
e data da entrega: 01/20050707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Mário Jorge Gonçalves
Barroso. 2007017040

RODIGRANI — EXTRACÇÃO E EXPLORAÇÃO
DE GRANITOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 00075/
20031126; identificação de pessoa colectiva n.º 505761711; nú-
mero e data da entrega: 01/20050704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Mário Jorge Gonçalves
Barroso. 2007017032

EÓLICA DE ATILHÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 00077/
20040326; identificação de pessoa colectiva n.º 506867560; nú-
mero e data da entrega: 01/20050823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Mário Jorge Gonçalves
Barroso. 2007016923

EÓLICA DO LEIRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 00076/
20040326; identificação de pessoa colectiva n.º 506868613; nú-
mero e data da entrega: 01/20050722.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Mário Jorge Gonçalves
Barroso. 2007017059

CHAVES

ANTUNES FERNANDES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01219/
020517; identificação de pessoa colectiva n.º 505992299;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 01 e 02/051011.

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

Of. averbamento n.º 1, apresentação n.º 01/051011.
Cessação de funções do gerente Mário Fernando Fontes Gomes,

em 13 de Julho de 2005, por renúncia.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 02/051011.
Cessação de funções do gerente Judite Alexandra Fernandes Go-

mes, em 13 de Julho de 2005, por renúncia.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dulce Helena
Soares Pinto da Costa. 2009002717

CONSTROLMAF — CONTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01351/
040315; identificação de pessoa colectiva n.º 506701409;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/051007.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 03/051007.
Sede: Rua da Carreira da Vila, 133, Madalena, Chaves.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009002687
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TECNOENERGIA — EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01093/
010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505190257; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/051007.

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

Of. averbamento n.º 1, apresentação n.º 02/051007.
Cessação de funções do gerente António Joaquim Ribeiro Batista,

em 3 de Abril de 2002, por renúncia.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009002695

SUPERMERCADO — A RAINHA DO TÂMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00674/
940309; identificação de pessoa colectiva n.º 503147761.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2003. — A Ajudante, Maria de Lurdes da Costa
Machado de Moura. 2004928921

MURÇA

FONTE FRIA — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 00165/
050207; identificação de pessoa colectiva n.º 507242068;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apresentação: 051003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente não sócio Manuel Teixeira Rodri-

gues, por renúncia.
Data: 17 de Junho de 2005.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Mariana Malheiro Vieira
Moreira. 2007836238

PESO DA RÉGUA

LINO COUTINHO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 794; identificação de pessoa colectiva n.º 506063054; data da
apresentação: 030627.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2002, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar de Passos,
freguesia de Sedielos, concelho de Peso da Régua, se encontram depo-
sitados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Setembro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2002454655

RIBEIRA DE PENA

ABEL JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00286/011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505715805.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001847459

MONTEIROS & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00032/940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503327832.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681615

ESBARRONDINHOS — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Fragalhinha, Santa Marinha, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00024/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502908297.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681623

IGREJA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Entroncamento, Ribeira de Pena (Salvador),
Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00094/110203; identificação de pessoa colectiva n.º 506274322.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681631

SOUSA CALÇADA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00084/020315; identificação de pessoa colectiva n.º 506019047.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681640

GONÇALTÁXI, L.DA

Sede: Alvite, Cerva, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00082/011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505697866.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681666
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MOURA & EIRA, L.DA

Sede: Seixinhos, Cerva, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00098/030710; identificação de pessoa colectiva n.º 506563138.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681658

CABOAREAL — MADALENA & ILIDO CENTRAL
HIDROELÉCTRICA, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00021/920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502686383.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681607

TÁXI LUÍS LEMOS, L.DA

Sede: Friúme, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00072/010313; identificação de pessoa colectiva n.º 505326299.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681593

RODOTUR — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Limões, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00040/950908; identificação de pessoa colectiva n.º 503487457.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681585

JESUS & SOUSA — CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00092/041202; identificação de pessoa colectiva n.º 506345882.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681577

ANTÓNIO DIAS JORGE E FILHOS, L.DA

Sede: Ribeira de Baixo, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de
Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00005/900821; identificação de pessoa colectiva n.º 500967172.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681569

TRANSPORTES M & G, L.DA

Sede: Portela de Santa Eulália, Ribeira de Pena (Salvador),
Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00097/040403; identificação de pessoa colectiva n.º 506497844.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681542

CONSTRUÇÕES MAGALHÃES E GOMES, L.DA

Sede: Portela de Santa Eulália, Ribeira de Pena (Salvador),
Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00028/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502977442.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681534

SOMA — RECICLAGEM E COMERCIALIZAÇÃO
DE INERTES, L.DA

Sede: Entroncamento, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de
Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00096/030226; identificação de pessoa colectiva n.º 506338045.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681437

JOSÉ GONÇALO CARVALHO — PEIXES
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00113; identificação de pessoa colectiva n.º P 507454448; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/050916.

Certifico que, por escritura de 29 de Agosto de 2005, exarada a
fl. 29 do livro de notas n.º 30-C do Cartório Notarial de Ribeira de
Pena, foi constituída uma sociedade comercial por quotas entre José
Gonçalo Duarte de Carvalho e mulher, Maria Benta Gonçalves Perei-
ra, com a denominação em epígrafe, que se regerá pelos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma José Gonçalo Carvalho — Peixes
Congelados, L.da, e tem a sua sede no lugar de Azeveda, freguesia de
Limões, concelho de Ribeira de Pena.

2 — Por deliberação, a gerência poderá transferir a sede social para
outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar filiais ou qualquer outra firma de representação so-
cial em território nacional ou estrangeiro.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 39 — 23 de Fevereiro de 2006 4150-(117)

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio de peixes fres-
cos, congelados e mariscos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a vinte vezes o capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 — Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária a assinatura conjunta de ambos os
sócios.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja o sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e,
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Maria de Lurdes Carril Araújo.

2005728195

BORGES & CONCEIÇÃO, L.DA

Sede: Cerva, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00055/980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504037307.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681372

PANIFICADORA CERVENSE, L.DA

Sede: Cerva, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00104/270704; identificação de pessoa colectiva n.º 506402177.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681380

J. M. A. MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00063; identificação de pessoa colectiva n.º 504558366; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 020430.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
social foi aumentado e redenominado para 5000 euros, tendo o pacto
sido alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma no valor de 4750
euros da sócia Teresa Paula Azevedo Rodrigues Meireles e uma de
250 euros do sócio José Mendes Alves Meireles.

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

14 de Agosto de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001680325

JOSÉ TEIXEIRA DIAS, L.DA

Sede: Praça, Cerva, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00006/900821; identificação de pessoa colectiva n.º 500649375.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681470

GRANITOS RIBEIRENSES — INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA DE GRANITOS, L.DA

Sede: Entroncamento, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de
Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00046/970312; identificação de pessoa colectiva n.º 503769550.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681445

MÓVEIS ANDRADE, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00033/980708; identificação de pessoa colectiva n.º 503326828.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681313
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AUTO TRANSPORTADORA CENTRAL DE RIBEIRA
DE PENA, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00010/900829; identificação de pessoa colectiva n.º 501165410.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681461

AGÊNCIA FUNERÁRIA OLIVEIRA, L.DA

Sede: Avenida da Noruega, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira
de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00083/281201; identificação de pessoa colectiva n.º 505876523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681453

MEIRELES & BAPTISTA, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00100/151203; identificação de pessoa colectiva n.º 506744337.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681399

VEIGALIMENTAR — FABRICO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Canedo, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00026/930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502946709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681402

IRMÃOS RIBEIRO, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00025/930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502930098.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681410

TEOTÓNIO CAPELAS CARREIRA & C.A,  L .DA

Sede: Entroncamento, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00020/910308; identificação de pessoa colectiva n.º 501215417.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681429

AUTO TÁXI RIBEIRAPENENSE, L.DA

Sede: Balteiro, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00062/090999; identificação de pessoa colectiva n.º 504402650.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681488

IRMÃOS GONÇALVES & ARAÚJO, L.DA

Sede: Belavista, Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00012/900822; identificação de pessoa colectiva n.º 501224351.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681496

CONCEIÇÃO CARDOSO & FILHOS — CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Portela de Santa Eulália, Ribeira de Pena (Salvador),
Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00059/990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504383728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681500

SOCORPENA — CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de D. Nuno Álvares Pereira, Ribeira de Pena
(Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00041/951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503496251.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681518

ESBARRONDINHOS — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Fragalhinha, Santa Marinha, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00024/930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502908297.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Carril
Araújo. 2001681321

ATBERG — EÓLICAS DO ALTO TÂMEGA
E BARROSO, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00078/010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505294656.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

11 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681720

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS DE JOAQUIM
TEIXEIRA ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Sede: Cabo da Costa, Cerva, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00067/240101; identificação de pessoa colectiva n.º 505261456.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Carril
Araújo. 2001681305

O VOICE BAR, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00091/141102; identificação de pessoa colectiva n.º 506201783.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681682

SEA — SOCIEDADE DE EMPREITEIROS
E ACABAMENTOS, L.DA

Sede: Cerva, Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00090/021025; identificação de pessoa colectiva n.º 506232212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681690

CONSTRUÇÕES SOUSA & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00069/230201; identificação de pessoa colectiva n.º 505189712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Carril
Araújo. 2001681712

RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00051/970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503974218.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Carril Araújo. 2001681674

O VOICE BAR, L.DA

Sede: Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula
n.º 00091/141102; identificação de pessoa colectiva n.º 506201783.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Carril
Araújo. 2001681364

VALPAÇOS

GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00130/
920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502752610; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380685

ESCOLA DE CONDUÇÃO VALPACENSE — BORGES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00356/
020927; identificação de pessoa colectiva n.º 506293475; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380669

VALSITE — PROGRAMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00218/
980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504214047; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380588
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JOÃO SANTOS & LOPES — REPARAÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00278/
001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505140012; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380596

CRUZ & HERMENEGILDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00234/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504570927; data da
apresentação: 08062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380430

2 C. S. P. — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00145/
930615; identificação de pessoa colectiva n.º 503002623; data da
apresentação: 08062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380421

TESTAMENTO — SALÃO DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00154/
940412; identificação de pessoa colectiva n.º 503172740; data da
apresentação: 06062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380413

MÓVEIS MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00092/
880509; identificação de pessoa colectiva n.º 970583877; data da
apresentação: 07062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380316

DELMAR & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00179/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503735094; data da
apresentação: 07062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380308

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARIANA LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00333/
020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506104842; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência relativos
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2004, da
sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380766

CARPINTARIA E MARCENARIA MEMPAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00172/
960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503629278; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência relativos
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2004, da
sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380723

EUGÉNIO COSTA & FILHOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00287/
010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505345498; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência relativos
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2004, da
sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380758

CONSTRUÇÕES EDUARDO MAIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00364/
030204; identificação de pessoa colectiva n.º 505251647; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência relativos
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2004, da
sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380740
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NOVA PANIFICADORA DE SANTA VALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00089/
870728; identificação de pessoa colectiva n.º 501863249; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380634

MACORIBAS — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00264/
000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504947184; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência relativos
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2004, da
sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380715

EIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00107/
900523; identificação de pessoa colectiva n.º 502353155; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência relativos
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2004, da
sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380707

GARAGEM 213 — REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00171/
960214; identificação de pessoa colectiva n.º 503600369; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência relativos
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2004, da
sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380693

MOBIMAX — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00281/
010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505246180; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a decla-
ração da dispensa de revisão legal de contas, relativos ao registo de
prestação de contas do ano de exercício de 2004, da sociedade em
epígrafe.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380650

TRANSPORTES DE MERCADORIAS SANTA RITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00270/
000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505026767; data da
apresentação: 16062005.

Certifico que foram depositados a cópia da acta da aprovação de
contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência relativos
ao registo de prestação de contas do ano de exercício de 2004, da
sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011380731

VILA POUCA DE AGUIAR

CONSTRUÇÕES PAREDES DO ALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 217/961105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503747939; data da apresentação: 310703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitantes ao exercício de 2002.

31 de Julho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital da
Silva Aguiar. 2001680201

VILA REAL

COSTA & COSTAS — INDÚSTRIAS HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1429;
identificação de pessoa colectiva n.º 504305000; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 10/020205.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 500 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento 502 410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne ao artigo 3.º do qual passou a constar:

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 de mil
euros pertencente à sócia Maria Augusta Pereira Lopes Costa e ou-
tras no valor de três mil euros pertencente ao sócio Mário Filipe Lopes
da Costa e outra no valor de mil euros pertencente ao sócio Joaquim
Augusto Fonseca Costa.

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

Está conforme.

4 de Julho de 2003. — O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002464561

CRUZ PINHO & VÍTOR SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1727;
identificação de pessoa colectiva n.º 505361876; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01 e inscrições n.os 03 e 04; números e data das
apresentações: 17, 18 e 19/030131.

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

O gerente Manuel Fernandes da Cruz Pinho cessou as suas funções
por renúncia.

Data: 30 de Outubro de 2002.
Foi designada gerente Ana Cristina Mourão Fernandes da Silva.
Data: 30 de Outubro de 2002.
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Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-
ne ao artigo 3.º e artigo 4.º, n.º 1, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e está dividido em duas quotas
iguais de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Vítor Manuel Teixeira da Silva e Ana Cristina Mourão Fer-
nandes da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2002465770

NOVA FRENTE — NOVAS TECNOLOGIAS
E FORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1259;
identificação de pessoa colectiva n.º 503862142; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 10/020227.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

9 de Maio de 2003. — O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002442967

SERRAÇÃO DE ABAMBRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 673;
identificação de pessoa colectiva n.º 971215570; data da apresen-
tação: 030630.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme.

19 de Abril de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003954392

N.  T.  T.  — NOVAS TECNOLOGIAS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 502987146; inscrição n.º 07;
número e data da apresentação: 13/031125.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Outubro de 2003.

Está conforme.

25 de Março de 2004. — O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2003972080

VISEU
VISEU

SANTOS PEREIRA IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1947;
identificação de pessoa colectiva n.º 502449454.

Certifico que foi feito do depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2003 na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319850

VOUZELA

TRANSCAMPIA — TRANSPORTES E MADEIRAS, L.DA

Sede: Adside, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00205/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504296477; data do
depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281379

TRANSCAMPIA — TRANSPORTES E MADEIRAS, L.DA

Sede: Adside, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00205/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504296477; data do
depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281360
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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 7,44

O TEATRO N´A PARÓDIA
DE RAFAEL BORDALO PINHEIRO

MARIA VIRGÍLIO CAMBRAIA LOPES

O ESSENCIAL SOBRE
RAFAEL BORDALO PINHEIRO

JOSÉ-AUGUSTO FRANÇA




