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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

CERAMIFERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2210;
identificação de pessoa colectiva n.º 504046497; data do depósito:
28062004.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas re-
ferente ao ano de 2003.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Elvira Ferreira
Dores Morim. 2006129929

AVEIRO

ROLEG — ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 04218/
19980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504175360; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 14/20051007.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio de 2003-
-2005, por deliberação de 31 de Março de 2005, com a seguinte com-
posição:

Conselho de administração — Maria Rosa da Silva Monteiro Sal-
gueiro, Rua do Professor Barbosa Magalhães, 6, 1.º, Aveiro, Helena
Maria da Silva Salgueiro Marques, Rua do Professor Barbosa Maga-
lhães, 6, 2.º, Aveiro, Egas Manuel da Silva Salgueiro, Rua do Marquês
de Fronteira, 125, 4.º, Lisboa; fiscal único — Murillo Ângelo Mar-
ques, ROC n.º 229, Rua do Heroísmo, 107, Porto; suplente — Carlos
Hernâni Dias Aires, ROC n.º 507, São João de Brito, 473, 5.º, esquer-
do, Porto.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010432541

ALBERTO NETO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 03564/
19950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503420182; ins-
crições n.os 3 e 4; números e datas das apresentações: 19/20011218
e 17/20051007.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
600 000$ para 1 002 410$, realizado por incorporação de reservas
livres, e redenominou o capital, tendo em consequência sido alterado
o artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de cinco
mil euros e é formado por três quotas com os seguintes valores nomi-
nais: uma de € 1500 pertencente ao sócio Alberto de Oliveira Neto
e duas de € 1750 pertencentes aos sócios Miguel Ângelo da Costa
Neto e Jorge Ricardo da Costa Neto, cada uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 20 de Maio de 2005.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416236

CIVIL NOVA — CONSTRUÇÕES, L.DA

(anteriormente FELIZ LAR — CONSTRUÇÕES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 05270/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 504596870; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 01/20051010.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do pacto e em consequência alterado o n.º1 do
artigo 1.º, que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Civil Nova — Construções, L.da
2 — ..............................................................................................
3 — ..............................................................................................

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416260

ANTÓNIO VAZ PROENÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6304/
20051011; identificação de pessoa colectiva n.º 507386248; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20051011.

Certifico que, por escritura outorgada em 1 de Agosto de 2005, de
fl. 38 a fl. 39 v.º do livro n.º 6-G, no Cartório Notarial em Aveiro do
Notário António Amaral Marques, foi constituída por António Vaz
Proença uma sociedade unipessoal por quotas com a denominação em
epígrafe que se regerá pelo pacto seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma António Vaz Proença, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 18, rés-do-chão, B, fre-
guesia da Glória, concelho de Aveiro.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sociedade deslocar a
sua sede social dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe
podendo ainda criar sucursais, delegações ou qualquer outra forma de
representação, em qualquer ponto do território nacional ou estran-
geiro e subscrever e adquirir participações em sociedades já existentes
ou a constituir com objecto diferente do seu ou em sociedades regu-
ladas por leis especiais.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de livraria, edi-
tora, distribuidor e livreiro.

3.º

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

§ 1.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao valor de cinquenta e seis mil euros.

§ 2.º O sócio poderá efectuar suprimentos à sociedade sempre que
esta deles careça, a reembolsar nos termos da lei.

4.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
decidido em assembleia geral, fica afecta ao sócio, desde já nomeado
gerente.

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

3 — Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda o
gerente: comprar, vender, permutar, tomar e dar de arrendamento
quaisquer imóveis de e para a sociedade ou trespasse de qualquer esta-
belecimento comercial, adquirir viaturas automóveis, podendo assinar
contratos de leasing.

5.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar com a sociedade qual-
quer negócio que vise a prossecução do objecto social.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416287

PEREIRA, PEDRO & SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 05492/
20020920; identificação de pessoa colectiva n.º 506222276; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 09/20051011.
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Certifico que foi registada a alteração do pacto e em consequência
alterado o artigo 3.º, passando o seu parágrafo único a ser o primeiro,
e aditado ao mesmo artigo um novo parágrafo, o segundo, pelo que o
mesmo passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

......................................................................................................
§ 2.º Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao

montante de duzentos e cinquenta mil euros, mediante deliberação
unânime dos sócios.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416295

FONTAZUL — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 05783/
20030808; identificação de pessoa colectiva n.º 506640604; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 11/20051004.

Certifico que foi registado o aumento de capital de € 275 000, para
€ 2 022 000, sendo o aumento de € 1 747 000, realizado em dinhei-
ro e subscrito pela accionista Ingleview Investiments, LLC, tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º do pacto que passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinheiro
é de dois milhões e vinte e dois mil euros, representado em dois mi-
lhões e vinte e duas mil acções ao portador, do valor nominal de um
euro cada uma.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010432894

PORCO NA BRASA — CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 06116/
20041214; identificação de pessoa colectiva n.º 507147693; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: of. 02, 04 e 08/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes Adérito dos Santos e Henrique
Martins Alves, por renúncia de 7 de Agosto de 2005.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto e em conse-
quência alterado o n.º 1 do artigo 4.º que passou a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, sendo já gerentes o sócio Alcino de Almeida e o
não sócio João Carlos de Matos Martins e ficando desde já nomeado
gerente o sócio Manuel dos Santos.

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

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416155

MAIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 06243/
20050615; identificação de pessoa colectiva n.º 507385110; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 26 de Setembro de 2002.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010432908

ORBIS — ALUGUER E COMÉRCIO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 04977/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505208016; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
of.  13/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções da gerente Cármen Lúcia Alves da Silva, por
renúncia de 31 de Julho de 2005.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416201

ERGAVEIRO — SAÚDE OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 05340/
20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505796724; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 28 de Outubro de 2003.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416163

GRACIETE DE PINHO CARVALHO E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 01939/
19870414; identificação de pessoa colectiva n.º 501810412; ins-
crição n.º 6; números e data das apresentações: 01, 02 e 05/
20050929.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação da gerente Sara Daniela Ribeiro de Sousa Simões, resi-
dente na Rua de D. António dos Santos, 15, Gafanha de Aquém, Ílha-
vo, por deliberação de 27 de Maio de 2005.

Mais certifico, que foi registada a alteração do pacto e em conse-
quência alterado o artigo 7.º que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade caberá a quem for designado em assem-
bleia geral, sendo necessárias, para obrigar a sociedade, as assinaturas
de dois gerentes.

Certifico, ainda, que foi registada a cessação de funções da gerente
Maria Graciete Pereira de Pinho Carvalho e Silva, por renúncia de 24
de Setembro de 2005.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416082

PROGRESSO RECTIFICADORA AVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 00940/
19751210; identificação de pessoa colectiva n.º 500310858; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 8 e 12; nú-
meros e datas das apresentações: 12, of. 15 e 16/20050929 e 14/
20051006.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
€ 2992,80 para € 5000, sendo o aumento de € 2007,20, subscrito
por incorporação de reservas livres, distribuídas pelos sócios Bernar-
dino Vieira Fernandes e Abel Pinto do Amaral, cada um com
€ 1003,60, que utilizam para reforço das suas quotas, ficando, assim,
cada um deles, com uma quota de € 2.001,20 e a própria sociedade
com uma de € 997,60.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Bernardino Vieira Fernandes, por renúncia a partir de 7 de Agosto de
2005, que foi registada a alteração parcial do pacto e em consequên-
cia alterados os artigos 4.º e 5.º que passaram a ter a redacção seguin-
te, e que foi registada a cessação de funções do gerente Aníbal Perei-
ra, por ter falecido em 7 de Março de 1997.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 41 — 27 de Fevereiro de 2006 4360-(7)

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de dois mil e
quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade ficam a cargo de ambos os
sócios, já designados gerentes, sendo necessário e suficiente, para obrigar
a sociedade, a intervenção de um gerente.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416104

TALHO S. BARTOLOMEU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6302/
20051004; identificação de pessoa colectiva n.º 507495993; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20051004.

Certifico que, por documento particular outorgada em 4 de Outu-
bro de 2005 foi constituída por Alexandra Maria Videira Henriques
Figueiredo uma sociedade unipessoal por quotas com a denominação
em epígrafe, que se regerá pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Talho S. Bartolomeu,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Marques da Costa
59, freguesia de Sarrazola, concelho de Aveiro.

2 — A sociedade, mediante simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto exploração de talho, comércio
de carnes verdes, fumadas e congelados e produtos alimentares.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
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 Alexandra Maria Videira Henriques Figueiredo.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
da gerente a sócia Alexandra Maria Videira Henriques Figueiredo.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416180

MANUEL MARIANO — CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, L.DA

(anteriormente MARIANO & OLIVEIRA — SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 04102/
19970222; identificação de pessoa colectiva n.º 503983128; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 04/20050923.

Certifico que foi registada a alteração do pacto e em consequência
alterados os artigos 1.º, 2.º e o corpo do artigo 4.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Mariano — Clínica
Oftalmológica, L.da, e tem a sede na Avenida das Descobertas, 9, fre-
guesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos
de oftalmologia.

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 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Manuel dos
Santos Mariano e Mário de Oliveira Costa.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010399536

FIDALSANTOS — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEIXE
CONGELADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6303/
20051006; identificação de pessoa colectiva n.º 507482336; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20051006.

Certifico que, por escritura outorgada em 6 de Outubro de 2005 de
fl. 140 a fl. 142 v.º do livro n.º 24-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre Paulo Jorge
Fidalgo Caçoilo e Cruz & Santos, L.da, uma sociedade comercial por
quotas com a denominação em epígrafe que se regerá pelo pacto se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FIDALSANTOS — Comércio e
Indústria de Peixe Congelado, L.da, e tem a sede no Arruamento da
BEPOR, freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

2 — A gerência fica desde já autorizada a transferir a sede para
outro local, nos termos da lei, bem como a estabelecer filiais, agên-
cias, ou outras formas de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comercia-
lização e indústria de peixe congelado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal de
vinte e cinco mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Cruz
& Santos, L.da, e Paulo Jorge Fidalgo Caçoilo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado pela assembleia geral, compete a quem for designado pela as-
sembleia geral, ficando desde já designados gerentes o sócio Paulo Jorge
Fidalgo Caçoilo e a não sócia Clara Maria Gomes da Cruz, residente
na Rua da Horta Nova, lugar do Junqueiro, freguesia do Préstimo,
concelho de Águeda.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto social diferente do seu, e poderá fazer parte de
consórcios ou associações em participação.
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ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares até ao montante de cem mil euros, sendo a obrigação de cada
sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 8.º

1 — A cessão de quotas, no todo ou em parte, mesmo nas situa-
ções referidas no artigo 228.º, n.  2, parte final do Código das Socie-
dades Comerciais, carece do consentimento da sociedade, o qual de-
verá ser expresso por deliberação da assembleia geral tomada por
maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos votos correspon-
dentes ao capital social, podendo a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, exercer o direito de preferên-
cia.

2 — No caso de a autorização prevista no número anterior ser
recusada, a respectiva comunicação dirigida ao sócio deverá incluir
uma proposta de amortização ou de aquisição da quota, nos termos
do disposto no artigo 231.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota for arrolada, penhorada ou sujeita a qualquer

providência cautelar ou objecto de venda ou adjudicação judicial, em
qualquer processo, seja qual for a respectiva natureza, sendo o valor
da liquidação e a contrapartida da amortização determinadas nos ter-
mos do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais;

c) Desde que qualquer sócio, culposa ou deliberadamente, prejudi-
que os interesses da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por
ano, uma para apreciação do desenvolvimento da empresa e outra
para apreciação e votação do relatório, balanço e contas do exercício
findo, e extraordinariamente sempre que requerido por um dos sócios.

2 — As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios com, pelo menos 15 dias de antecedência sobre a
data da reunião.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416198

M. D.  P. — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 05712/
20030421; identificação de pessoa colectiva n.º 504520970; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 10/20051011.

Certifico que foi registado o aumento de capital de € 5985,58 para
€ 6 110 985,58, sendo o aumento de € 105 000, realizado por in-
corporação de prestações suplementares, distribuídas pelos sócios, na
proporção das suas quotas e para reforço das mesmas, tendo em con-
sequência sido alterado o artigo 4.º que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de cento e dez mil novecentos
e oitenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos e corresponde à
soma de duas quotas, no valor nominal de cinquenta e cinco mil qua-
trocentos e noventa e dois euros e setenta e nove cêntimos, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Miguel Anthony Simões de Carvalho
Catela e David da Cunha Tavares.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416350

KORES E KUADRADOS, COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 06091/
20041108; identificação de pessoa colectiva n.º 507068130 ;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/20051006.

Certifico que foi registado o aumento de capital de € 5000 para
€ 6800, sendo o aumento de € 1800, realizado em dinheiro e subs-

crito pelas sócias Estefânia da Glória Fernandes de Magalhães Simões,
Cristina Manuela Gonçalves Moreira, cada uma com uma de € 33,33,
Maria de Lurdes Simões Melo, com € 33,34, que utilizam para refor-
ço das suas quotas e a nova sócia Marília Gonçalves Morais, com
€ 1700, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do pacto
bem como o n.º1 do artigo 4.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de seis mil e oitocentos euros
e corresponde à soma de quatro quotas, no valor nominal de mil e
setecentos euros, pertencendo uma a cada uma das sócias Maria de
Lurdes Simões de Melo, Estefânia da Glória Fernandes de Magalhães
Simões, Cristina Manuela Gonçalves Moreira e Marília Gonçalves
Morais.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, sendo já gerentes as sócias Maria de Lurdes Si-
mões de Melo, Estefânia da Glória Fernandes de Magalhães Simões e
Cristina Manuela Gonçalves Moreira e ficando desde já nomeada ge-
rente a sócia Marília Gonçalves Morais.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416210

REVIAV — SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS
E ISOLAMENTOS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 02213/
19881115; identificação de pessoa colectiva n.º 502062002; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 07/20050929.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 23 de Agosto de 2005.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416074

TRA-LA-LÁ — EDUCAÇÃO PARA A CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 04652/
19990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504477099; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/20050929.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança da sede para a Rua de Angola, 33, Urbanização Forca-
-Vouga, freguesia da Vera-Cruz, Aveiro.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416090

AUTO REPARADORA DE AVEIRO — SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 02994/
19921202; identificação de pessoa colectiva n.º 502888598; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 01/20050930.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 19 de Setembro de 2002.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416112

MOTOCISA — MOTOCICLOS, CICLOMOTORES
E SCOOTERS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 03463/
19950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503353850; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 08/20050930.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos órgãos sociais, para o quadriénio de 2005-2008, por
deliberação de 30 de Junho de 2005, com a seguinte composição:

Administrador único — Fernando Manuel Marques Morais, residente
na Rua do Barreiro, 85, Santa Joana, Aveiro; fiscal único — António
Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão & Associados, SROC, n.º 51,
com sede Rua do General Firmino Miguel, 3, Torre 2, 1.º, Lisboa, e
suplente do fiscal único — Fernando Jorge Marques Vieira, ROC
n.º 564, residente na Rua do General Firmino Miguel, Torre 2, 1.º,
Lisboa.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010432851

MARIANO & OLIVEIRA — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 04102/
19970222; identificação de pessoa colectiva n.º 503983128; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/20050930.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções da gerente Liliana Maria de Oliveira Figueiredo
Mariano, por renúncia de 1 de Outubro de 2005.

1 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010432860

MADEIREVESTE — ASSENTAMENTO
DE CARPINTARIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 06126/
20041230; identificação de pessoa colectiva n.º 507130120; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 04/20051003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 26 de Julho de 2002.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010432878

ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 00929/
19750606; identificação de pessoa colectiva n.º 500314292; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 06/20051003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 29 de Setembro de 2002.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010432916

ARCADA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 04133/
19971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504018434; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 03/20051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a prestação de contas relativa ao ano de 2004.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416139

LUSITANIAGÁS — COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 02849/
19920429; identificação de pessoa colectiva n.º 502761024; ins-
crição n.º 23; número e data da apresentação: 07/20051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos membros dos órgãos sociais, para o mandato de 2005,
por deliberação de 22 de Junho de 2005, com a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente — José Ângelo Ferreira
Correia, residente na Rua de Amélia Rei Colaço, 2, 10.º, direito,
Portela; vogais — João Paulo Nogueira de Sousa Costeira, residente
na Rua de Duarte Barbosa, 224, 3.º, B, Porto, Giovanni Pavan, resi-
dente na Rua de Tomás da Fonseca, Torre C, Lisboa, Pedro Carmona
de Oliveira Ricardo, residente na Avenida da Ilha dos Amores, lote
4.12, apartamento A, 3.º, esquerdo, Lisboa, e Carlos Augusto, resi-
dente na Urbanização da Quinta do Bosque, lote 132, 5.º, direito, Viseu;
fiscal único — Deloitte & Associados, SROC n.º 43, com sede na Praça
do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa; suplente — Jorge Carlos Bata-
lha Duarte Catulo, ROC n.º 992, residente na Praça do Duque de Sal-
danha, 1, 6.º, Lisboa.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416120

CAMPOS — FÁBRICAS CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1677/
19840724; identificação de pessoa colectiva n.º 501493484; ins-
crição n.º 36; número e data da apresentação: 08/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos órgãos sociais, para o triénio de 2005-2007, por
deliberação de 31 de Março de 2005, com a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente — Christian Jean Paul Schen-
ck, casado, residente em 13, Rue Camille Leroir, 51000 Reims, Fran-
ça; vogais — Serge François Charles, casado, residente em Carles Riba,
8, 08860 Castell de Fels, Barcelona, Espanha, Adelino Miguel Mari-
nho de Gouveia, solteiro, residente em Edifício Arcádias, bloco 3, 2.º,
fracção AV, Malaposta, Anadia, e Cyrille Jean Michel Arhanchiage,
casado, residente em 74, Rue Vendôme, 69006, Lyon, França, Júlio
César de Morais Teixeira, casado, residente na Rua do Prof. Mota
Pinho, 233, 3.º, direito, Porto; fiscal único — Deloitte & Associa-
dos, SROC, S. A., n.º 43, com sede em Edificio Atmim Saldanha, Pra-
ça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa; suplente — Jorge Manuel
Araújo de Beja Neves, ROC n.º 746, casado, com sede no Edifício
Atmim Saldanha, Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

8 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gouveia Luís. 2008661407

HENRIQUE VIEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Apartado 3, Costa do Valado, 3810 Oliveirinha

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 500133824; data da apresen-
tação: 28062005.

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

28 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2010370228

UTILSERSIL — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Sede: Rua Direita, 195, Quinta do Picado, 3810-020 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6020;
identificação de pessoa colectiva n.º 507045653; data da apresen-
tação: 28062005.

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

28 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2010377362
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WHEELTIRE, COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Travessa do Cónego de Maio, 10, 4.º, direito, 3810-089
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5902;
identificação de pessoa colectiva n.º 506858065; data da apresen-
tação: 28062005.

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

28 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2010377370

CONSTRU-VOUGA IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Viseu, 51, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2191;
identificação de pessoa colectiva n.º 502037369; data da apresen-
tação: 28062005.

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

28 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2010391730

NOFILARTE — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Marnotos, 25, Mataduços, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5280;
identificação de pessoa colectiva n.º 505857006; data da apresen-
tação: 28062005.

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

28 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2010391799

ANTÓNIO COSTA RIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Jorge Lencastre, 78/80, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4063;
identificação de pessoa colectiva n.º 503952621; data da apresen-
tação: 28062005.

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

28 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2006009575

SOFTI9 — INOVAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Avenida de Araújp e Silva, 109, 1.º, 3810-049 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4095;
identificação de pessoa colectiva n.º 503983241.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano do exercício de 2004 em 22 de Junho de 2005
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2010373286

ECO RIA — EMPRESA TURÍSTICA DA RIA
DE AVEIRO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 59-B, 3800-098 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4151;
identificação de pessoa colectiva n.º 504036432; data da apresen-
tação: 28062005.

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

28 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ile-
gível.) 2010391683

CASTELO DE PAIVA

CARDOSO, SOARES & DAMAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Ribeiro Chaves, 2-B, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 236/970218; identificação de pessoa colectiva n.º 503818330;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 02 e 04/20050830.

Certifico que foi registado o seguinte:
N.º 11 — Apresentação n.º 02/20050830, averbamento n.º 01.
O ex-sócio José Alfredo Moreira Pereira renunciou à gerência.
Data: 30 de Julho de 2005.
N.º 14 — Apresentação n.º 04/20050830.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 4.º, n.º 2 do 5.º e 7.º
Sócios e quotas: a) Otília Manuela Moreira da Cunha Teixeira, com

uma quota de € 3750; b) Paulo Renato Sousa da Silva, com uma quo-
ta de € 1250.

Gerentes: ambos os sócios.
Forma de obrigar: necessária a assinatura conjunta dos dois geren-

tes.
Data: 30 de Julho de 2005.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto completo
na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do contra-
to seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros distribuído por duas quotas, uma no valor nominal de três
mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia Otília Manuela
Moreira da Cunha Teixeira e outra de valor nominal de mil duzentos
e cinquenta euros pertencente ao sócio Paulo Renato Sousa da Silva.

ARTIGO 5.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Ficam, desde já nomeados gerentes ambos os sócios Paulo

Renato Sousa da Silva e Otília Manuela Moreira da Cunha Teixeira.

ARTIGO 7.º

§ 1.º Para obrigar e representar a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura conjunta dos dois gerentes.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2007222353

ESPINHO

J. J. C. BERNARDES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 01342/
980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504184075; número
da entrada: 216.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2003.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2005515906

MEALHADA

HOCLOC — PAVIMENTOS E ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua das Cerâmicas, pavilhão 2, lugar de Canedo,
freguesia de Pampilhosa, concelho da Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 678/
020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505717530; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/12102005.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Aumento de capital e alteração parcial de pacto com transforma-
ção.

O capital foi aumentado em € 15 000, em dinheiro, subscrevendo
a sócia Andreia Marisa Pedro de Castro € 14 000, casada na separa-
ção de bens com Paulo Dinis Ferreira de Almeida, subscrevendo este
€ 1000, entrando para sócio, e alterados os n.º 1 do artigo 1.º e os
artigos 3.º a 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HOCLOC — Pavimentos e
Alumínios, L.da, e tem a sua sede na Rua das Cerâmicas, pavilhão 2,
lugar do Canedo, freguesia da Pampilhosa, concelho da Mealhada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de vinte mil euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de dezanove mil euros pertencente à sócia Andreia
Marisa Pedro de Castro e uma de mil euros pertencente ao sócio Paulo
Dinis Ferreira de Almeida.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso,
podendo qualquer sócio fazer ainda suprimentos à sociedade, nos ter-
mos a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que venham a
ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeada gerente a
sócia Andreia Marisa Pedro de Castro e sendo nomeado gerente, a
partir de hoje, o sócio Paulo Dinis Ferreira de Almeida.

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

ARTIGO 6.º

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

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.

Foi deliberada a transformação em 11 de Outubro de 2005.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
respectiva pasta.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2009031423

MESSIAS MANUEL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Cerveira Lebre, 17, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 676/
020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505917661; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/20051012.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 31 de Março de 2005.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2009031431

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

AMOROSA DOS SANTOS REBELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2900/950731; identificação de pessoa colectiva
n.º 503467790; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451384

PADARIA E PASTELARIA CELITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3354/980217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504079280; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451350

ANTÓNIO PINTO MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4372/021220; identificação de pessoa colectiva
n.º 506421686; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451341

GARAGEM DE AZAGÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4076/011002; identificação de pessoa colectiva
n.º 505683679; data da apresentação: 30062005.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451333

FERNANDO GONÇALVES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2938/951113; identificação de pessoa colectiva
n.º 503526517; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451325

GATECAR — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2744/940328; identificação de pessoa colectiva
n.º 503168378; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451317

CARLOS & MANUEL DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3976/010615; identificação de pessoa colectiva
n.º 505541963; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451309

RAIZAL — COMÉRCIO DE SUCATAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4556/040423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506859096; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de

gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451295

ASSEADA MÁQUINAS — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3897/010312; identificação de pessoa colectiva
n.º 505329964; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008984834

TÁXI CALÇÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3993/010702; identificação de pessoa colectiva
n.º 505431734; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010947029

MANUEL FERREIRA DA CRUZ, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4428/030404; identificação de pessoa colectiva
n.º 506503674; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002388482

F.  P.  VALENTE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4390/030114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506440281; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
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gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010473205

CAMINHANTES — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4546/040316; identificação de pessoa colectiva
n.º 506918378; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2002396051

PEDRO E PAULO ARAÚJO PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2690/931109; identificação de pessoa colectiva
n.º 501325859; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados e certificação legal de contas
e relatório e parecer do fiscal único).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008984826

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR.A ANA LÚCIA
COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3826/001108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505185296; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008984818

CAIMA.COM — PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3856/010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505264200; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de

gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010451074

SILAMPOS — SOCIEDADE INDUSTRIAL DE LOUÇA
METÁLICA CAMPOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 230/551230; identificação de pessoa colectiva
n.º 500409927; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados e certificação legal de contas).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010473221

F.  P.  VALENTE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4390/030114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506440281; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010473191

SILAMPOS 2 — COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3566/990405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504535749; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010473213

FERREIRA & ACÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4209/020220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505863979; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
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gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010845749

ANÍBAL & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2367/910515; identificação de pessoa colectiva
n.º 502558024; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta
da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010845714

POG — PUBLICIDADE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3197/970326; identificação de pessoa colectiva
n.º 503855480; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da
aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de ges-
tão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010845730

LAC — COMÉRCIO DE BACALHAU, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4572/040609; identificação de pessoa colectiva
n.º 506930556; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da
aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de ges-
tão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2005161950

RODRIGUES & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1495/820217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501238115; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da
aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de ges-
tão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2010845692

AUTO MECÂNICA AMARAL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2938/960119; identificação de pessoa colectiva
n.º 503575348; data da apresentação: 30062005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da
aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de ges-
tão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balan-
ço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2008984800

OLIVEIRA DO BAIRRO

SPEEDWEB — PAPELARIA E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1226; identificação de pessoa colectiva n.º 507466632; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 07/051013.

Certifico que foi registada a constituição  da sociedade por Eduardo
Alípio e Silva e mulher Sandra Patrícia Martins Esteves, casados na
comunhão de adquiridos, residentes na Rua do Dr. França Martins,
32, Oliveira do Bairro, da sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SPEEDWEB — Papelaria e
Internet, L.da, e tem a sede na Rua dos Colégios, 87, na cidade, fre-
guesia e concelho de Oliveira do Bairro.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho e por grosso de
artigos de papelaria, jornais e revistas, actividades conexas à infor-
mática, actividades educativas e explicações.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros,
uma de cada sócio.

4.º

A administração e representação da sociedade ficam a pertencer a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, obrigando-se a socie-
dade com a intervenção de um sócio-gerente.

5.º

A divisão de quotas é livre assim como a cessão entre sócios, po-
rém, na cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e a seguir
os sócios não cedentes gozam do direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao dobro do capital social.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2010815084

RECER INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 705; identificação de pessoa colectiva n.º 504659448; data do
depósito: 20051014.

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

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2010815106
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BEJA
ALJUSTREL

CENTRO MÉDICO DE ALJUSTREL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00045/
980723; identificação de pessoa colectiva n.º 502271965; data da
entrega: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Sofia
Caldeira Mousinho. 2006235362

V.  P. G. — COMÉRCIO DE PEIXE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00227/
040322; identificação de pessoa colectiva n.º 506881610; data da
entrega: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Sofia
Caldeira Mousinho. 2006235370

COMPANHIA AGRÍCOLA DO MONTE ARRIBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00055/
900530; identificação de pessoa colectiva n.º 502357959; data da
entrega: 050720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Sofia
Caldeira Mousinho. 2006235559

FERREIRA DO ALENTEJO

FIGUEIRAS — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO

PARA A AGRICULTURA, L.DA

Sede: Rua de Lisboa, 6, rés-do-chão, Figueira de Cavaleiros,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00188/980409; identificação de pessoa colectiva
n.º 504125672; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
01/051004.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 4 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria Mar-
garida Maciel Freire d´Andrade. 2007179970

CASA AGRÍCOLA VALE NOVO, L.DA

Sede: Monte do Sobrado, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00297/20040217; identificação de pessoa colectiva
n.º 506779920.

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

12 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora Interina,
Sandra Beringel dos Anjos. 2007179857

SANTA MARIA LA BLANCA — EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Herdade do Sobrado, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00279/20030917; identificação de pessoa colectiva
n.º 506629058.

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

12 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora Interina,
Sandra Beringel dos Anjos. 2007179873

AGRÍCOLA ACEITES ALENTEJANOS, L.DA

Sede: Herdade do Sobrado, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00278/20030917; identificação de pessoa colectiva
n.º 506629147.

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

12 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora Interina,
Sandra Beringel dos Anjos. 2007179822

FERPNEUS — PNEUS DE FERREIRA, L.DA

Sede: Largo da Restauração, 7, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 00011/850502; identificação de pessoa colectiva
n.º 501584447.

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

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora Interina, Maria Mar-
garida Maciel Freire d´Andrade. 2007179938

BRAGA
BRAGA

TEMLÓGICA — AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE MEDIDA
INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, Avenida de João Rolo,
46 e 48, Celeirós, Braga

(anteriormente Rua de São Gens, 31, 3.º, direito, Graça, Lisboa)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 275/
050930; identificação de pessoa colectiva n.º 506696014; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/050930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e aditados os
6.º, 7.º e 8.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação IPESA — Creative Systems,
Automação Industrial, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial de
Celeirós, Avenida de João Rolo, 46 a 48, freguesia de Celeirós, con-
celho de Braga.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir sucursais, filiais ou outras formas de representação.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis
mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de três
mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Alberto Pinto
Antunes e António José Pinto Antunes.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de duzentos mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representa-
ção, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados geren-
tes.

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

ARTIGO 5.º

1 — Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

1 — A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não

sócios.
2 — Em alternativa, poderá a sociedade adquirir a quota ou fazê-la

adquirir por terceiros, tendo os restantes sócios o direito de preferên-
cia.

3 — Os sócios poderão deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente sejam criadas uma ou mais quotas des-
tinadas a serem alienadas aos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270657

SEGUREXPRESSO — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 231, 1.º, sala 8, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4807/
19951031; identificação de pessoa colectiva n.º 503524310; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010243781

CASAISINVEST — GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, SGPS, S. A.

Sede: Rua do Anjo, 27, Braga, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07645/
20010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505662760; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: PC-293/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de prestação de contas do ano de 2004.

O documento de certificação legal das contas traduz uma opinião
sem reservas.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Carla Maria
Ferreira da Silva. 2010230507

CASIFERRO — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Sede: lugar do Casal Novo, Braga, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 08433/
20020422; identificação de pessoa colectiva n.º 506129071; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 29/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010240693

COISAS DE ARTISTA  —  M ATERIAIS PARA BELAS
ARTES, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua de Eça de Queirós, 68, rés-do-chão, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2414/
19870414; identificação de pessoa colectiva n.º 500718202; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 26/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2006639757

COLIBRAGA — SOCIEDADE DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, 16, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02760/
19881125; identificação de pessoa colectiva n.º 502077760; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20050726.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Carla Ma-
ria Ferreira da Silva. 2000597424
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CONFECÇÕES SOL NASCENTE, L.DA

Sede: Lugar de Regadinhas, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2630/
880407; identificação de pessoa colectiva n.º 501960414; inscri-
ção n.º 3; data da apresentação: 050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010226771

DAVID MARTINS RODRIGUES — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Casinhas, Braga, Morreira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 08141/
20020313; identificação de pessoa colectiva n.º 506026663; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2005129968

JOAQUIM MARQUES MACHADO & C.A,  L .DA

(sociedade por quotas)

Sede: Largo de João Penha, 356, 6.º, direito, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6260/
19990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504562843; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010228626

JOAQUIM VIEIRA GONÇALVES, L.DA

Sede: lugar do Outeiro, Braga, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 39/
20050616; identificação de pessoa colectiva n.º 501903836; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 39/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010232607

M. L. L. — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Porfírio Alves, 32, 1.º, direito, Braga, Ferreiros,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03427/
19910904; identificação de pessoa colectiva n.º 502621559; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 28/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2005659193

MANUEL GRAÇA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar da Torre, Braga, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6853/
000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504997416; inscri-
ção n.º 3; data da apresentação: 050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000506607

METALOGRAÇA — SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Parque Industrial, lote 9, Braga, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1074/
19731213; identificação de pessoa colectiva n.º 500148562; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2002035237

PONTO INGLÊS — COMERCIALIZAÇÃO DE LÃS
E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida Central, 84, Braga (São José de São Lázaro),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 772/
641026; identificação de pessoa colectiva n.º 501070036; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 04/050901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o re-
gisto da prestação de contas do ano de 2004.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lou-
des Lourenço Mourão Gomes. 2010232348

RIMI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida Central, 33, 4.º, direito, Braga (São José de São
Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 05177/
19961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503740357; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 03/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010232356



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 41 — 27 de Fevereiro de 20064360-(18)

ROQUE LEÃO — CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 466, 1.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 05741/
19980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504046713; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 04/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010232364

SERRALHARIA ARGO, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: lugar de Valinhos, Braga, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2646/
19880503; identificação de pessoa colectiva n.º 501975997; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 34/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010266803

SERRALHARIA O GEIRÃO, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua do Olival, lugar do Covêlo, Braga, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8943/
20030211; identificação de pessoa colectiva n.º 506486842; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 35/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010266781

SOFIA & SOFIA, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua de Barros, 53, Braga, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8860/
20030103; identificação de pessoa colectiva n.º 506352579; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 03/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010240723

TERESA MARGARIDA — BIJUTERIAS, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua de Francisco Sanches, 26, Braga (São João do
Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4167/
19940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503142077; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 33/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010232933

VENÂNCIO, L.DA

Sede: Largo do Paço, 4 a 7, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 453/
19430703; identificação de pessoa colectiva n.º 500558884; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 06/20050609.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010242041

DEVESA & DEVESA, L.DA

Sede: Rua da Restauração, 245, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 00936/
19690908; identificação de pessoa colectiva n.º 500157545; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 26/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010259998

DOMINGOS PEREIRA & FARIA — CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: lugar da Costa, Braga, Cunha, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 07702/
20010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505552566; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010250478

GYGAPAN — PASTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: lugar da Ramoa, Braga, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9359;
identificação de pessoa colectiva n.º 506776808; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 19/20050617.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2005130001

IMAGEM DIAGNÓSTICA — CENTRO DE IMAGEM
MÉDICA, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua de Custódio Vilas Boas, 16, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3804;
identificação de pessoa colectiva n.º 502890002; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 01/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010229568

ISAQUE & OLIVEIRA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, 28, lugar da Póvoa, Braga,
Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7870/
2001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505761998; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 28/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010242408

JOÃO & ARAÚJO, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua do Caíres, 188 e 190, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1723/
19810422; identificação de pessoa colectiva n.º 501176616; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 20/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010243757

JOSÉ FERREIRA & LOURO, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua dos Irmãos Mendes Pintores, 27, Braga, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7767/
20010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505714337; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 34/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010240588

MF — MARTINS & FORTE, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: lugar de São Roque, Braga, Merelim (São Paio), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4282/
19940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503223441; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010242386

MADINHO — MADEIRAS DO MINHO, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Estrada Nova da Estação, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2344/
19861223; identificação de pessoa colectiva n.º 500174890; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010242360

MAGA — TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de Cândido de Oliveira, 105, 1.º, esquerdo, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º  7371/
010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505398699; inscri-
ção n.º 34; data da apresentação: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005681300

MANUEL ANTÓNIO ARAÚJO & FILHOS, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: lugar da Escola, Braga, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7792;
identificação de pessoa colectiva n.º 505721228; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 37/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010240600
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MANUEL RODRIGUES DUARTE, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: lugar da Veiga, 13, Braga, Parada de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8370;
identificação de pessoa colectiva n.º 505807548; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 35/20050615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2005676306

MARQUES FERREIRA — LABORATÓRIO QUÍMICO,
UNIPESSOAL, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua da Cidade do Porto, Complexo Grundig/ Blaupunkt,
Braga, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7794;
identificação de pessoa colectiva n.º 505712326; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 36/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010240537

MÉTRICANORTE — CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Travessa de 12 de Dezembro, 21, Braga, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8523;
identificação de pessoa colectiva n.º 506195236; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 39/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010240707

OPERFER — OPERADORES FERROVIÁRIOS, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua de Damião de Góis, 198, 5.º, esquerdo, Braga
(Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4756;
identificação de pessoa colectiva n.º 503486833; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 42/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2006626493

PALASEGUR — ALARMES, PORTAS
E AUTOMATISMOS, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: lugar da Eira Velha, lote E-1, Braga, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9261/
20030923; identificação de pessoa colectiva n.º 505098318; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010240634

PALHÁGUA — ESTUDOS E MONTAGENS DE PISCINAS
E REGA, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua da Lameira, 123, Braga, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7280/
20010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505049511; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010240618

RADICAL CABELEIREIROS, L.DA

(sociedade por quotas)

Sede: Rua de São Marcos, 126, 1.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4614/
19950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503428671; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010243765

RIOBRAVO — INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, S. A.
(sociedade anónima)

Sede: lugar do Outeiro, Braga, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1263;
identificação de pessoa colectiva n.º 500650985; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.
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O parecer da revisão traduz numa opinião sem reservas e no
documento de certificação legal das contas é feita referência a ques-
tões com ênfase.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sa-
meiro do Nascimento Gonçalves. 2010226569

AGUIAR & PEIXOTO — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Biscainhos, 65 e 67, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1545/
791119; identificação de pessoa colectiva n.º 500906270; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 60, 61 e 62/020415.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Filipe José Lima Aguiar, por re-
núncia em 15 de Março de 2002 e a alteração do contrato quanto à
redacção do corpo do artigo 1.º e o § 1.º do artigo 4.º que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aguiar & Peixoto — Comércio e Dis-
tribuição de Materiais de Construção, L.da, e tem a sua sede no lugar
de Carvalhal, freguesia de Gondizalves, concelho de Braga.

§ único.
ARTIGO 4.º

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente José Aguiar da Silva.

§ 2.º ................................................................................................
§ 3.º ................................................................................................
§ 4.º ................................................................................................
§ 5.º ................................................................................................

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Abril de 2002. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000276772

O SÍTIO DO KOALA — CRECHE
E JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Sede: Avenida de 31 de Janeiro, 41, rés-do-chão, direito,
4715-052, Braga (São Vítor), Braga

(anteriormente Edifício Sardoal Residence, fracção H, lugar do
Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 276/
051003; identificação de pessoa colectiva n.º 506758052; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, artigo 2.º, n.º 1
dos artigos 3.º e 4.º e aditado o artigo 7.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação O Sítio do Koala — Cre-
che e Jardim-de-Infância, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 31 de
Janeiro, 41, rés-do-chão, direito, freguesia de Braga (São Vítor), con-
celho de Braga.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de creche, jardim de in-
fância e actividades de ocupação de tempos livres. Exploração de
centro de estudos e de explicações incluindo apoio pedagógico. Trans-
porte de crianças em veículos automóveis com lotação igual ou infe-
rior a nove lugares, incluindo o condutor. Actividades desportivas
nomeadamente exploração de escola de futebol.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil duzentos e cinquenta euros e corresponde à soma de quatro quo-

tas, duas iguais do valor nominal de mil setecentos e cinquenta euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Joaquim Falcão da
Silva e Augusto Jorge Batista de Oliveira Pereira, a outras duas iguais
do valor nominal de oitocentos e setenta e cinco euros, pertencentes
uma a cada uma das sócias Maria Olívia Batista de Oliveira Pereira e
Maria Teresa de Araújo Martins Falcão.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, mantendo-se na gerência o sócio Augusto Jorge Batista
de Oliveira Pereira e ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria
Teresa de Araújo Martins Falcão.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades inde-
pendentemente do respectivo objecto.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010270681

CABECEIRAS DE BASTO

IRMÃOS GOMES QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 573/051006; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507495578; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
07/051006.

Certifico que entre Francisco Álvaro Gomes de Queirós, casado com
Maria Armanda Pacheco Gonçalves, comunhão de adquiridos, resi-
dente no lugar de Moimenta, freguesia de Cavez, concelho de Cabe-
ceiras de Basto e Manuel Gomes Queirós, casado com Maria Alice
Sampaio Basto, comunhão de adquiridos, residente no lugar de Moi-
menta, freguesia de Cavez, concelho de Cabeceiras de Basto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Irmãos Gomes Queirós, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Moimenta, freguesia de Cavez, concelho de
Cabeceiras de Basto.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria da construção civil e
compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cem mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 41 — 27 de Fevereiro de 20064360-(22)

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

14 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2006788639

OLELACAR — COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 559/050707; identificação de pessoa colectiva
n.º 507322207; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
051007.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2006788655

IMOCABECEIRENSE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 492/030925; identificação de pessoa colectiva
n.º 506645720; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 02 e 04/050705.

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

Cessação de funções de gerente de Manuel Jaime da Silva Barros,
em 20 de Junho de 2005, por renúncia.

Alteração parcial do pacto: artigo 3.º, tendo este ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, duas no valor nominal
de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos
pertencentes, respectivamente ao sócio António José Alvarez Maga-
lhães e Maria do Carmo Alves de Sousa, e uma quota no valor nomi-
nal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e seis cênti-
mos, pertencente ao sócio José Manuel Alves de Sousa.

O texto completo do contrato alterado na redacção actual ficou
depositado na respectiva pasta.

14 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2006788612

IMOBILIÁRIA CERCA DOS FRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 287/991215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504515152; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 01 e 02/051013.

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

Cessação de funções de gerente de Aníbal Nuno Dias Barreiro, em
14 de Julho de 2005, por renúncia.

Nomeação de gerente do sócio José Daniel Ferreira Simões.
Data da deliberação: 20 de Julho de 2005.

O texto completo do contrato alterado, na redacção actual, ficou
depositado na respectiva pasta.

14 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2006788663

CERARCO — INDÚSTRIA DE CERÂMICA RÚSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 167/951212; identificação de pessoa colectiva

n.º 503539287; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 01 e 02/051011.

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

Cessação de funções de gerente de Vera Lúcia Vieira Pinto, em 27
de Setembro de 2005, por renúncia.

Alteração parcial do pacto: artigos alterados: 3.º e 6.º, tendo estes
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e cinco mil trezentos e dezoito euros e quarenta e nove cêntimos,
correspondente a duas quotas, uma com o valor nominal de quarenta
e oito mil novecentos e cinquenta e sete euros e dois cêntimos, per-
tencente ao sócio António Gonçalves Pinto e outra com o valor de
vinte e seis mil trezentos e sessenta e um euros e quarenta e sete
cêntimos pertencente ao sócio Rui Manuel Gonçalves Pinto.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado, é exercida por pessoas, sócias ou não, que forem designa-
das em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato alterado, ficou depositado na res-
pectiva pasta.

14 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2006788647

A COZINHA REAL DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 130/930702; identificação de pessoa colectiva
n.º 503011177; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 01/
051003.

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

Aumento de capital: montante do capital após o aumento € 5000,
subscrito em dinheiro pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas.

Alteração parcial do pacto: artigo alterado: 3.º, tendo este ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de cinco mil euros, di-
vidido em duas quotas, no valor de dois mil e quinhentos euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios José Dias Faria e Maria das
Dores Pereira de Castro.

O texto completo do contrato na redacção actual, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

14 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 2006788620

ESPOSENDE

SUPER TALHOS LINDA AMOROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00703/960108; identificação de pessoa colectiva n.º 503326780;
inscrição n.º 09; números e data das apresentações: 32 e 33/050905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
fotocópia da escritura donde consta que foi alterado parcialmente o
contrato quanto aos seus artigos 3.º 4.º 5.º os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de sete mil euros, outra no valor nominal de sete mil e qui-
nhentos euros, ambas pertencentes ao sócio José Nogueira Ribeiro e
de uma do valor nominal de quinhentos euros pertencente à sócia
Estefânia Bernardete da Silva Rodrigues Guedes Ribeiro.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete aos geren-
tes eleitos em assembleia geral, pelo prazo e condições que nela vie-
rem a ser estabelecidos.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Nogueira Ribeiro.
3 — A gerência poderá constituir mandatários nos termos do arti-

go 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, incluindo os de compra e venda e aluguer de veícu-
los automóveis, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

17 de Outubro de 2005. — O Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 2007185822

GOLF DA BARCA DO LAGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00725/960325; identificação de pessoa colectiva n.º 503616281;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 03/050907.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
fotocópia da carta donde consta a cessação de funções do vogal do
conselho de administração Maria Judite Peixoto Lages Gonçalves da
Cruz por renúncia de 31 de Julho de 2003.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 2007185830

LOURENÇO P. ABREU — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01641/050825; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
09/050825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
fotocópia da escritura donde consta que Lourenço do Pilar Abreu e
Edegar Davide Rei Abreu, constituíram a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lourenço P. Abreu — Mediação
de Seguros, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Graça,
Edifício Paraíso, 7, freguesia e concelho de Esposende.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros, dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de dez mil euros, pertencente ao sócio Lourenço do Pilar Abreu,
outra do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio Edegar Davide Rei Abreu.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira.
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 — Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 — O sócio Lourenço do Pilar Abreu poderá ceder livremente as
suas quotas.

3 — Os demais sócios só poderão ceder as suas quotas com o ex-
presso consentimento da sociedade.

4 — O sócio Lourenço do Pilar Abreu, em primeiro lugar, e socie-
dade em segundo, gozam do direito de preferência na cessão de quotas
quer entre sócios, quer a estranhos.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 2007868024

SUSANA DE BRITO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01644/050913; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/050913.

Certifico que Susana Maria Gonçalves de Brito, constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Susana de Brito, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Barral, Parque Industrial
Lagoa Zende, pavilhão 14, fracção N, freguesia de Palmeira de Faro,
concelho de Esposende.

3.º

O objecto social é confecção de vestuário em série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e representa-se por uma quota de igual valor, da sócia úni-
ca Susana Maria Gonçalves de Brito.

5.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
dez vezes o capital social actual.

6.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem a um
ou mais gerentes, sócio ou terceiros, remunerados ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

1 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Susana Maria Gonçal-
ves de Brito.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.

7.º

São autorizados negócios jurídicos entre a sociedade e a sócia úni-
ca, mas os negócios devem servir a prossecução do objecto da socie-
dade, obedecerem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos
devem observar a forma escrita.

Que a gerência fica autorizada antes do registo definitivo da socie-
dade, a celebrar quaisquer negócios jurídicos compreendidos no objec-
to social, bem como tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer
locais e a proceder ao levantamento do capital depositado para fazer
face a despesas de instalação e equipamento, e às desta escritura e seu
registo, despesas que a sociedade assume.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 2007185873
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GUIMARÃES

DOCAS — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 10 117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051013.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Outubro de 2005, na cidade de Braga e no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Mafalda Sofia Vaz Pereira, número de identificação fiscal
242666558, solteira, natural da freguesia de Moreira de Cónegos,
concelho de Guimarães, onde reside na Rua de Dona Laurinda Ferrei-
ra Magalhães, portadora do bilhete de identidade n.º 12081566, emi-
tido em 6 de Novembro de 2003 por Lisboa;

2.º Domingos Pereira de Castro, número de identificação fiscal
181717697, natural da freguesia de Moreira de Cónegos, concelho de
Guimarães, onde reside na Rua das Pereirinhas, 26, casado com Tere-
sa Sameiro Abreu Ferreira Castro sob o regime de comunhão de ad-
quiridos.

Verifiquei a identidade da primeira outorgante pelo seu referido
bilhete de identidade e a do segundo por declaração dos abonadores
adiante identificados.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Docas — Confecções, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Dona Laurinda Ferreira Magalhães, fre-
guesia de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, importação
e exportação de artigos de vestuário e artigos têxteis, nomeadamente
têxteis-lar. Agente por grosso de artigos de vestuário e de artigos
têxteis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res o capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeada gerente a sócia Mafalda Sofia Vaz Pereira.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 — Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Disposição transitória

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as des-
pesas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011300029

CARLOS NUNES SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 10 116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
20051012.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Outubro de 2005, Carlos Manuel Nunes da Silva,
número de identificação fiscal 194751198, portador do bilhete de
identidade n.º 8703089, emitido em 14 de Fevereiro de 2003, pelo
serviço de identificação de Lisboa, casado com Sónia Cristina Couti-
nho Ferreira, no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
da Ponte Nova, 21, freguesia de Silvares, da cidade de Guimarães,
natural da freguesia de São Paio, concelho de Guimarães e de nacio-
nalidade Portuguesa, pelo presente documento particular, e não sen-
do sócio de qualquer outra, constituiu a sociedade unipessoal por quo-
tas, com o número de identificação de pessoa colectiva P 507503171,
que há-de regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carlos Nunes Silva, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua do Pinheiro, 114, freguesia de Creixomil,
do concelho de Guimarães.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em pintura interior e exterior, e restauro de
edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, por ele único sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao úni-
co sócio, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração con-
forme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria quando
necessária.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedade, 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.

Mais declara:
Que sob a sua responsabilidade, nos termos e para os efeitos do

disposto no n.º 4 do artigo 202.º do CSC, na redacção que lhe foi dada
pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 237/2001, de 30 de Agosto, que o
capital social se encontra totalmente realizado, tendo sido deposita-
do em 12 de Outubro de 2005, na agência de Guimarães centro do
Banco BPI.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 20011311721
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CANDELÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 10 119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
20051013.

Certifico que Maria Araújo Carvalho, número de identificação fis-
cal 202112250, solteira, maior, natural de Azurém, concelho de Gui-
marães, residente no lugar da Carvalha, lote 2, Rua de Fernão Mendes
Pinto, 132, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães, porta-
dora do bilhete de identidade n.º 10620573, emitido em 16 de Julho
de 2003 pelo arquivo de identificação de Lisboa, não sendo sócia de
qualquer sociedade unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas com o número de identificação de pessoa colectiva
P 507270827, que rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Candelária, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede no lugar da Carvalha, lote 2, Rua de Fernão Mendes Pinto,
132, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação, reparação e conserva-
ção de recintos, nomeadamente desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota igual valor nominal, per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração fica a cargo do
sócio ou de não sócios deliberado em assembleia geral, ficando desde
já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas ao sócio único prestações suplementares do
capital até ao montante de 50 000 euros.

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.

A outorgante declara, sob sua responsabilidade, nos termos e para
efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 237/2001, de 30 de Agosto, que o capital social se encontra
totalmente realizado, tendo sido depositado em 13 de Outubro de 2005
na Agência de Guimarães do BPI.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011300037

EURORUI — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 10 120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20051014.

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Rui Miguel Oliveira Abreu, casado com Maria de Fátima Pinto
Fernandes no regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Selho (São Jorge), concelho de Guimarães, residente na Rua de 5
de Outubro, 411, freguesia de Serzedelo, concelho de Guimarães, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 11816388, emitido em 19 de Julho de
2004 por Lisboa, constitui uma sociedade comercial unipessoal por

quotas, que será regulada pelas disposições constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma EURORUI — Transportes, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 411, freguesia de Serzedelo,
concelho de Guimarães.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 50 000 representado por uma só quota do
seu único sócio Rui Miguel de Oliveira Abreu, encontrando-se total-
mente realizado em dinheiro.

§ único. Para o efeito do disposto n.º 4 do artigo n.º 202.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira
responsabilidade que o capital de cinquenta mil euros já foi deposita-
do numa conta aberta no Banco BPI, S. A., balcão da Praça da Gali-
za, na cidade do Porto.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao decuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Rui Miguel
de Oliveira Abreu, que não sendo sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo n.º 270.º-C
do Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obriga-
-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais, fica o sócio único autorizado a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011300339

SOCECOL TRANSPORTES, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, sem número, S. Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3713;
identificação de pessoa colectiva n.º 502560541; inscrição n.º 08;
número e data da apresentação: 24/20050919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de € 740 024,03 subs-
crito em dinheiro pelos sócios, sendo SOCECOL — Sociedade Cen-
tral de Guimarães de Óleos e Combustíveis, L.da, com € 32 019,23;
João Maria Rodrigues Martins da Costa, com € 1600,96; Brunhilde
Clara Dreske de Carvalho Rosa da Costa Guimarães, Alberto Manuel
da Rosa Costa Guimarães, Margarida Clara da Rosa Costa Guimarães,
Luís Afonso da Rosa Costa Guimarães, João Paulo da Rosa Costa
Guimarães, Manuel Pedro da Rosa Costa Guimarães, Miguel Cílio da
Rosa Costa Guimarães, e Ana Maria da Rosa Costa Guimarães, com
€ 1600,96; Alice Benedita Matos Teixeira de Freitas, Luís Armando
de Matos Teixeira de Freitas, António Luís de Matos Teixeira de
Freitas, José Inácio Matos Teixeira de Freitas, João Manuel Matos
Teixeira de Freitas, Maria de Fátima Matos Teixeira de Freitas Mo-
reira Pais, Carlos Maria Matos Teixeira de Freitas, Maria do Rosário
de Matos Teixeira de Freitas, e Pedro Nuno de Matos Teixeira de
Freitas, com € 2401,44; Domingos José Cardoso de Macedo Mene-
ses, com € 2001,20; Maria da Conceição Sardinha Clavel do Carmo
Martins da Costa, João Carlos Clavel do Carmo Martins da Costa,
Francisco José Clavel do Carmo Martins da Costa, e Pedro Miguel
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Clavel do Carmo Martins da Costa, com € 400,24, alterando o arti-
go 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de seis quotas: uma de quarenta mil
euros, pertencente à sociedade SOCECOL — Sociedade Central de
Guimarães de Combustíveis e Óleos, L.da, uma de dois mil euros, per-
tencente a João Maria Rodrigues Martins da Costa, uma de dois mil
euros, pertencente em comum e sem determinação de parte ou direi-
to a Brunhilde Clara Dreske de Carvalho Rosa da Costa Guimarães,
Alberto Manuel da Rosa Costa Guimarães, Margarida Clara da Rosa
Costa Guimarães, Luís Afonso da Rosa Costa Guimarães, João Paulo
da Rosa Costa Guimarães, Manuel Pedro da Rosa Costa Guimarães,
Miguel Cílio da Rosa Costa Guimarães e Ana Maria da Rosa Costa
Guimarães, uma de três mil euros, pertencente em comum e sem de-
terminação de parte ou direito a Alice Benedita Matos Teixeira de
Freitas, Luís Armando de Matos Teixeira de Freitas, António Luís de
Matos Teixeira de Freitas, José Inácio de Matos Teixeira de Freitas,
João Manuel de Matos Teixeira de Freitas, Maria de Fátima de Matos
Teixeira de Freitas Moreira Pais, Carlos Maria de Matos Teixeira de
Freitas, Maria do Rosário de Matos de Freitas e Pedro Nuno de Ma-
tos Teixeira de Freitas, uma de dois mil e quinhentos euros, perten-
cente a Domingos José Cardoso de Macedo e Meneses e uma de qui-
nhentos euros, pertencente em comum e sem determinação de parte
ou de direito a Maria da Conceição Sardinha Clavel do Carmo Mar-
tins da Costa, João Carlos Clavel do Carmo Martins da Costa, Fran-
cisco José Clavel do Carmo Martins da Costa e Pedro Miguel Clavel
do Carmo Martins da Costa.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

20 de Setembro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011310717

COZINHA ÚNICA — COMÉRCIO DE MÓVEIS
DE COZINHA E ELECTRODOMÉSTICOS,

UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Panorâmico, Loja n.º 4, freguesia de Mesão Frio,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8396;
identificação de pessoa colectiva n.º 505967804; data da apresen-
tação: 20040628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de prestação de contas referente ao ano 2003.

27 de Julho de 2004. — A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 2001964226

PÓVOA DE LANHOSO

PINTO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 33/760324; identificação de pessoa colectiva n.º 500579750;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 01/20051010.

Certifico que foi depositada a cópia da escritura de que consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 13 de Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2006413937

FOGOS MUNDO — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 897/20051007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
04/20051007.

Certifico que António Moura Vieira, casado com Albertina Rosa
da Silva Vieira, na comunhão geral, Maria Alice da Silva Vieira Ma-
tos, casada com João António Almeida Matos, na comunhão de ad-
quiridos, e Maria Júlia da Silva Vieira Oliveira, casada com António
José Dias de Oliveira, na comunhão de adquiridos, constituíram a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Fogos Mundo — Importação e Expor-
tação de Fogos de Artifício, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Cimo
de Vila, freguesia de Taíde, concelho da Póvoa de Lanhoso.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do con-
celho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território naci-
onal ou estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades de indústria, co-
mércio, importação, exportação e distribuição de artigos de pirotec-
nia e todos os materiais ou produtos que com ele se relacionem.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como só-
cia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de quinhentos euros
pertencente ao sócio António de Moura Vieira, e duas de dois mil
duzentos e cinquenta euros, uma de cada uma das sócias Maria Alice
da Silva Vieira Matos e Maria Júlia da Silva Vieira Oliveira.

6.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabe às sócias Maria Alice da silva Vieira Matos e Maria Júlia da Silva
Vieira Oliveira.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes;

d) Participar no capital de outras sociedades nos termos do artigo
n.º 4.º deste contrato de sociedade.

4 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais.

5 — A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categoria de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

7.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

8.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até um montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação, a tomar por unanimidade em assem-
bleia geral.

9.º

1 — A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Falecimento de um sócio;
c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
d) Por interdição ou insolvência do sócio;
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e) Por penhora, arrolamento, arresto ou qualquer outro acto que
implique a arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;

f) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota; na parte em que
não foi adjudicado ao seu titular;

g) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto do artigo sétimo deste con-
trato;

h) Quando o sócio violar qualquer das obrigações que lhe derivam
do pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferida.
Será sempre considerada violação grave a violação ilícita do dever de
sigilo por parte do sócio que desempenhe funções de gerência ou de
fiscalização.

2 — A contrapartida de amortização da quota, nos casos previstos
nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do número anterior, se a lei não
dispuser de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

3 — Nos restantes casos, o valor da amortização será o que resul-
tar de um balanço especialmente feito para esse fim, no prazo de
trinta dias, e será pago ao seu titular em duas prestações iguais e se-
mestrais, com vencimento seis meses e um ano após o referido ba-
lanço.

10.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idên-
tica actividade por conta própria ou noutra sociedade nos seguintes 3
anos.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de quinze dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

12.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social por
licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2009010981

CARLEME, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 896/20050923; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
05/20050923.

Certifico que Carla Manuela da Costa Martins, constituiu a socie-
dade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CARLEME, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Cilindro, sem número, fre-
guesia de Garfe, concelho da Póvoa de Lanhoso.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção e comercialização de
artigos de vestuário, de artigos têxteis e têxteis lar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2009010930

ARMANDO & ANABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 602/20010907; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 03/20051007.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente de Anabela da Cunha Pereira Fernandes, por renúncia, datada
de 16 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2009010973

IRVANA — TÊXTEIS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 170/900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502336404;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 01/20050927.

Certifico que foi depositada a cópia da escritura de que consta que
a sociedade em epígrafe foi apenas dissolvida, estando em fase de li-
quidação, sendo o prazo para a liquidação de 3 anos, a contar de 12
de Julho de 2005.

14 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2009010965

EMPRESA DE CONFECÇÕES POCARGIL, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 117/870218; identificação de pessoa colectiva n.º 501784543;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 01/20050926.

Certifico que foi depositada a cópia da escritura de rectificação de
que consta que a sociedade em epígrafe foi apenas dissolvida, estando
em fase de liquidação, sendo o prazo para a liquidação de 3 anos, a
contar de 27 de Julho de 2005, e foi designado liquidatário Carlos
António Fernandes Castro Vieira, data da deliberação 27 de Julho de
2005.

14 de Outubro de 2005. — Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2009010957

VILA VERDE

DELFEXPRESSO — AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 407/
940429; identificação de pessoa colectiva n.º 503064432; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/20050929.

Certifico que a sociedade em epígrafe, por escritura de 12 de Agos-
to de 2005, alterou o pacto social quanto ao artigo 3.º, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, e nos demais
valores constantes da escrita social é de duzentos e cinquenta mil euros,
dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de cento e oi-



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 41 — 27 de Fevereiro de 20064360-(28)

tenta e cinco mil euros pertencente ao sócio José Alves Ferreira e
outra do valor nominal de sessenta e cinco mil euros. Pertencente à
sócia Adelaide de Jesus da Mota.

O texto completo do pacto social ficou depositado na respectiva
pasta.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes de
Barros Barbosa. 2003940464

ALEXANDRE LOPES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1437/
20050929; identificação de pessoa colectiva n.º P 507413849;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050929.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2005, Alexandre
Nogueira Lopes constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Alexandre Lopes — Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida do General Humberto Del-
gado, 631, 1.º, direito, freguesia e concelho de Vila Verde.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e distribuição de
oxigénio ao domicílio, bem como de equipamento e utensílios de re-
abilitação para pessoas com dificuldades respiratórias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes de
Barros Barbosa. 2003940316

CONSTRUÇÕES IMOGAEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1438/
20050930; identificação de pessoa colectiva n.º P 507494873;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20050930.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 2005, José Perei-
ra da Silva e Isabel Maria Rodrigues Fialho Silva constituíram a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Construções Imogaeiras,
L.da, e tem a sua sede na Praça da República, 17, 3.º, trás, freguesia e
concelho de Vila Verde.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas, nomeadamente construção de edifíci-
os. Compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes de
Barros Barbosa. 2003940324

VÍTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1440/
20051006; identificação de pessoa colectiva n.º P 507456742;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20051006.

Certifico que por escritura de 6 de Outubro de 2005, Maria Noé-
mia Vila Verde de Oliveira e Vítor Augusto de Oliveira constituíram
a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vítor Augusto de Oliveira —
Transportes, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Cruto Sobral, 45,
freguesia de Cervães, concelho de Vila Verde.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de vinte e cinco mil euros, pertencentes urna a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cento e cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.
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3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos realizar

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes de
Barros Barbosa. 2003940502

ISABEL SÁ MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 973/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505773406; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/20051004.

Certifico que por escritura de 4 de Outubro de 2005, a sociedade
em epígrafe efectuou o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 30 de Setembro de 2005.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes de
Barros Barbosa. 2003940600

DESIDOGMA COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1442/
20051010; identificação de pessoa colectiva n.º P 507489829;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20051010.

Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 2005, Joaquim
Martins de Carvalho e Manuel Fernando Martins de Carvalho cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Desidogma Cozinhas, L.da,
de tem a sua sede na Quinta dos Outeiros, lote C 3, freguesia de Lage,
concelho de Vila Verde.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabrico, comércio, importação
e exportação de artigos de mobiliário em madeira designadamente
cozinhas. Indústria de construção civil e empreitadas de obras públi-
cas nomeadamente colocação na obra de trabalhos de carpintaria.
Comércio, importação e exportação de artigos de iluminação, elec-
trodomésticos e materiais para a construção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
dez mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de quarenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2003940650

OBRINEIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1441/
20051007; identificação de pessoa colectiva n.º P 507482948;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20051007.

Certifico que, por escritura de 7 de Outubro de 2005, Paulo Jorge
Gomes de Oliveira e Abílio Ferreira de Magalhães constituíram a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação OBRINEIVA, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Covilhã, freguesia de Carreiras (Santiago), con-
celho de Vila Verde.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes de
Barros Barbosa. 2003940634

J S AGENCEMENT — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1443/
20051010; identificação de pessoa colectiva n.º P 507499298;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20051010.

Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 2005, Maria da
Conceição Nogueira de Sousa constituiu a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação J S Agencement —
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua das Mimosas, 18, fregue-
sia de Vila de Prado, concelho de Vila Verde.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas designadamente colocação de tectos falsos
e divisórias, pinturas de edifícios, acabamentos interiores e exteriores
de edifícios e revestimento de pavimentos e de paredes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeada gerente a própria sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2003940669

P. C. J. A. — IMPORT E XPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1439/
20050930; identificação de pessoa colectiva n.º P 507458346;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20050930.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 2005, José Ro-
drigues Macedo Dantas; Joaquim Alberto da Silva Alves, Raul Augus-
to Pires da Rocha Pereira, Gérard Célestien Gabriel Clop e Patrícia
Marie-Reine Fernande Duwoye constituíram a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação P. C. J. A. — Import e
Export, L.da, de tem a sua sede no lugar de Lombão, freguesia de
Cervães, concelho de Vila Verde.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de louças em cerâmica decorativa, artigos de decoração, artigos
de vestuário, artigos têxteis, acessórios de moda, calçado, artigos em
pele, artigos de têxteis-lar, vinhos, mobiliário, artigos de cestaria,
artigos em madeira e em vime.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em cinco quotas iguais do valor nominal de
mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cem mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
sócios ou não, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão
ou não qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os
sócios José Rodrigues Macedo Dantas e Joaquim Alberto da Silva Alves.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes de
Barros Barbosa. 2003940383

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. MIGUEL LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1274/
20031024; identificação de pessoa colectiva n.º 506748995; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20050906.

Certifico que, por escritura de 5 de Agosto de 2005, a sociedade
em epígrafe procedeu ao seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 1 de Agosto de 2005.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2003940642

BRAGANÇA
VILA FLOR

IRMÃOS SARAIVA SAMPAIO, HERDEIROS DE CESÁRIO
LOPES SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 166/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 504602853; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/050304.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade.
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Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Virgínia Pin-
to dos Santos Frederico. 2001883552

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

LUÍSA & SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2467/20040129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502843381; número e data do depósito: PC-28/20050629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2010835280

TÁXIS NUNES & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2017/20010220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505343223; número e data do depósito: PC-26/20050629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2010835271

SETLAR — SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 412/760317; identificação de pessoa colectiva n.º 500581665;
número e data do depósito: PC-29/20050629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade,
os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Sousa Gomes Lisboa. 2010830164

VILA DE REI

PASTELARIA DOCE REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 00122/011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505838478.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2004, em 27 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Paulina Maria Jesus An-
tunes Correia. 2006770586

S. O. S. SALSA — AUTO PRONTO SOCORRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 95/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504822357.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2004, em 27 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Paulina Maria Jesus An-
tunes Correia. 2006770608

COIMBRA
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; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 2 e 6/20051007.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de cessação de funções da gerente Irene Maria
Gonçalves Sousa Luxo, por renúncia, em 22 de Setembro de 2005.

Mais certifico que foi alterado o respectivo contrato, designada-
mente os artigos 1.º, 3.º 4.º, 5.º e aditado o 6.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Radar — Equipamentos para Toldos,
Unipessoal, L.da, e tem sede no lugar de Casal da Fonte, freguesia de
Lavos, concelho de Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cem mil euros e corresponde a uma quota, de
igual valor, do sócio José Maria Cardoso Luxo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, será exercida por sócio ou não sócio, a nomear em
assembleia geral, ficando, no entanto, desde já nomeado gerente o
sócio José Maria Cardoso Luxo.

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

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá exigir do seu sócio prestações suplemen-
tares de capital, até dez vezes o valor do capital social, conforme o
deliberado em assembleia geral.

2 — O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer negócios com a sociedade desde que os mes-
mos sejam no interesse da sociedade.

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

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002804877

SOURE

BEIRA CALCÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 271/
910923; identificação de pessoa colectiva n.º 503691445; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrições n.os 6 e 11.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, no seu artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita é de setecentos e noventa e oito mil e
setenta e sete euros, dividido em duas quotas, uma de setecentos e
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sessenta mil seiscentos e sessenta e sete euros e catorze cêntimos e
outra de trinta e sete mil quatrocentos e nove euros e oitenta e seis
cêntimos, ambas pertencentes à sócia B & C Financeira Portuguesa —
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 1, inscrição n.º 6, Émile André Balthazard, casado, ces-
sou as funções de gerente, por renúncia, em 29 de Novembro de 2004
e pela inscrição 11 foi nomeado gerente: Bertrand Arnaud Lugol,
casado, nomeado em 29 de Novembro de 2005.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Hercí-
lia Costa da Cuz Páscoa. 2004349786

TÁBUA

PRO EQUILIBRIUS — CENTRO CLÍNICO
E TERAPÊUTICO, L.DA

Sede: Rua de José Santos Gonçalves, freguesia e concelho
de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00550/
040920; identificação de pessoa colectiva n.º 507095294.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º l, apresentação n.º 02/
051010, cessação de funções de gerente de Magda Solange Trindade
dos Santos Viegas da Costa Ferreira, por renúncia em 19 de Julho de
2005.

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 03/051010, foi designado
gerente Pedro Loureiro da Costa Ferreira, casado, residente na Urba-
nização Qt.a do Bosque, 141, 6.º, direito, frente, Viseu, sendo a data
da deliberação, 10 de Julho de 2005.

Está conforme.

12 de Outubro de 2004. — A Conservadora, Marinha da Concei-
ção dos Reis Fevereiro. 2008208664

ÉVORA
ALANDROAL

ALANDAL — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DO ALANDROAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00003/
250973; identificação de pessoa colectiva n.º 500012547; data da
apresentação: 11102005.

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

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Ro-
sado de Fontes. 2007047276

CAFÉ CENTRAL DA MINA DO BUGALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 00092;
identificação de pessoa colectiva n.º 503765309; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 01/030704.

Certifico que, por escritura de 11 de Março de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Vila Viçosa de fl. 84 a fl. 84 v.º do livro 142-D
foi dissolvida a referida sociedade não havendo nada a liquidar nem a
partilhar.

Está conforme.

25 de Julho de 2003. — A Ajudante, Maria Inácia Fontes Rosado
de Fontes. 2001381042

REGUENGOS DE MONSARAZ

EVARISTO & IDALETE RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz. Matrí-
cula n.º 00429/020820; identificação de pessoa colectiva
n.º 506265781.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Junho
2004, foram depositados na pasta respectiva os documentos referen-
tes à prestação de contas dos anos de 2003.

23 de Julho de 2004. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando Rosa
Valente Pereira. 2003746790

FARO
ALBUFEIRA

MARRACHINHO — SUPERMERCADOS
DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00115/
841120; identificação de pessoa colectiva n.º 500180849; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 02/20051012.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, fotocópia da acta n.º 90, elaborada em 29 de Maio
de 2005 com a nomeação da administração e da fiscalização.

Conselho de administração: presidente — José Manuel Dias da Sil-
va, casado, Vila Xelb, Rua das Laranjeiras, 26, Albufeira; vice-
-presidente — Mário Dias da Silva, casado, Rua Coronel Águas, n.º 4,
Albufeira; vogal — Manuel da Silva Barreto, casado, Areias de São
João, Albufeira.

Conselho fiscal: presidente — J. Monteiro & Associados (SROC),
Rua de Augusto Macedo, n.º 10, C, escritório 2, Lisboa.

Vogais: Sérgio Nuno Martins Dias da Silva, solteiro, maior, Rua das
Laranjeiras, n.º26, cerro Grande, Albufeira; e Carla Filipa Vieira da
Silva, solteira, maior, Areias de São João, Albufeira; suplente — Sal-
vador Figueiredo Vá e Lima (ROC), casado, Rua da Cidade de Cabin-
da, 32, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: 2006-2008.
Data: 29 de Maio de 2005.

17 de Outubro 2005. — A Ajudante Principal, Carmen Morades
Zacarias Lopes da Silva. 2010743440

JORAMA TÁXIS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00031/
20051011; identificação de pessoa colectiva n.º 507334604; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051011.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, fotocó-
pia certificada da escritura lavrada em 3 de Outubro de 2005, fl. 48
do livro n.º 17-A no Cartório Notarial de Vilamoura, notário privado
Dr. Nuno Manuel Santos Louro, pela qual foi constituída a coopera-
tiva em epígrafe e que se rege pelo seguinte contrato:

1.º José Manuel Anastácio Martins.
2.º Maria Rosa Rodrigues Martins; Liliana Vanessa Rodrigues Martins.
3.º Isabel Maria da Cunha Martins Romba.
4.º José Manuel Rodrigues Romba.
5.º João Pedro Martins Rodrigues Romba.
E pelos outorgantes foi declarado:
Que constituem uma cooperativa de responsabilidade limitada, com

a denominação Jorama Táxis, C. R. L., que vai ter a sua sede na Ur-
banização Alto dos Caliços, lote H 4-B, freguesia e concelho de Al-
bufeira, com o capital social de três mil euros e que vai reger-se nos
termos articulados complementarmente.

Disseram ainda os outorgantes:
Que ficam desde já nomeados para os órgãos sociais, os seguintes

membros:
Mesa da assembleia geral: presidente — José Manuel Anastácio

Martins; vice-presidente — Isabel Maria da Cunha Martins Romba;
Direcção: presidente — José Manuel Rodrigues Romba.
Conselho fiscal: Maria Rosa Rodrigues Martins.
Adverti os outorgantes de que devem requerer o registo deste acto

no prazo de três meses a contar desta data.
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Documento complementar elaborado nos termos
do n.º 2 do artigo n.º 64.º do código do notariado.

ARTIGO 1.º

A cooperativa adopta a denominação Jorama Táxis CRL, durará
por tempo indeterminado e terá a sua sede em Urbanização Alto dos
Caliços, lote H 4-B Albufeira, concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

1 — A cooperativa tem como objecto o transporte público de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

2 — A cooperativa insere-se no ramo serviços, do sector coopera-
tivo.

3 — Para a prossecução do seu objecto e realização do seu fim, a
cooperativa poderá adquirir, tomar de arrendamento ou de aluguer todos
os bens, equipamentos ou material necessário ao serviço a prestar e
ao desenvolvimento das suas actividades.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social da cooperativa é variável, sendo no mínimo
de três mil euros.

2 — O capital é representado por títulos de capital de valor nomi-
nal de cinco euros cada um.

3 — As entradas mínimas de capital não podem ser inferiores a
cem títulos de capital.

ARTIGO 4.º

1 — Cada título de capital subscrito deverá ser integralmente rea-
lizado em dinheiro.

2 — A assembleia geral poderá determinar o pagamento de uma
jóia no acto da admissão, a qual deverá contribuir para a reserva legal.

ARTIGO 5.º

A transmissão de títulos de capital ou a sua aquisição pela coope-
rativa será feita nos termos legais.

ARTIGO 6.º

A Cooperativa poderá emitir títulos de investimento, nos termos
e condições que foram estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — Podem ser membros da cooperativa todas as pessoas que o
requeiram, desde que:

a) Sejam pessoas de reconhecida idoneidade moral e cívica e res-
peitadores das instituições nacionais;

b) Possam executar tarefas profissionais exigidas pela orgânica da
cooperativa ou pelo seu ramo de actividade;

c) Subscrevem e realizem os títulos de capital e liquidem o paga-
mento da jóia, nos termos do artigo quarto destes estatutos.

2 — O requerimento de admissão é assinado pelo candidato e é
dirigido à Direcção, cabendo recurso da decisão daquele órgão coope-
rativo, nos termos legais.

ARTIGO 8.º

1 — Constituem deveres dos cooperadores:
a) Respeitar o princípios cooperativos, as leis, os estatutos e o

regulamento interno;
b) Tomar parte nas assembleias gerais;
c) Aceitar exercer os cargos para os quais tenham sido eleitos sal-

vo no caso de motivo devidamente justificado;
d) Participar, em geral nas actividades da cooperativa e prestar o

trabalho ou serviço que lhes competir.

ARTIGO 9.º

1 — São, entre outros, direitos dos cooperadores:
a) Tomar parte nas assembleias gerais, bem requerer a sua convo-

cação;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da cooperativa;
c) Requerer aos órgãos competentes as informações que desejarem

sobre a vida da cooperativa, bem como consultar, nas duas semanas
anteriores à data da sua discussão em assembleia geral, a proposta do
plano de actividades e orçamento anual e as contas da cooperativa;

d) Solicitar a sua demissão;
e) Serem integrados na actividade da cooperativa através do

aproveitamento organizado da sua actividade profissional e segundo
os regulamentos internos e os planos de actividade.

ARTIGO 10.º

1 — Os cooperadores podem solicitar a sua demissão por meio de
carta dirigida à direcção, no fim de cada exercício social, com ante-
cedência de 90 dias, sem prejuízo das suas obrigações como membros
da cooperativa.

2 — A assembleia geral poderá estabelecer condicionamento para
a efectivação da demissão, em correspondência com a execução, res-
peito e cumprimento destes estatutos.

ARTIGO 11.º

1 — Poderão ser excluídos da cooperativa, por decisão da assem-
bleia geral, os membros que grave e culposamente violarem os prin-
cípios cooperativos, designadamente:

a) As disposições dos presentes estatutos e do regulamento interno;
b) O código cooperativo e a legislação aplicável ao respectivo ramo

do sector cooperativo.
2 — Poderão, ainda, ser excluídos, nas condições do número um,

os membros que:
a) Tiverem sido declarados em estado de falência ou insolvência

fraudulenta, ou tiverem sido demandados pela cooperativa, tendo sido
condenados por sentença transitada em julgado.

b) Tiverem cometido crime que implique a suspensão dos direitos
civis.

3 — As infracções cometidas pelos cooperadores, que não impor-
tem exclusão, poderão ser punidas, consoante a gravidade, com as
seguintes penas:

a) Repreensão registada;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de direitos;
d) Perda de mandato.

ARTIGO 12.º

1 — São órgãos da cooperativa:
a) A direcção;
b) A assembleia geral;
c) O conselho fiscal.
2 — A mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal são

eleitos em assembleia geral, por escrutínio secreto.
3 — A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia

geral, direcção e conselho fiscal é de três anos, sendo permitida a
reeleição.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa e as suas
deliberações são obrigatórias para os restantes órgãos e para todos os
membros.

2 — Na assembleia geral podem participar todos os cooperadores,
no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um vice-presidente.

2 — A assembleia geral ordinária ou extraordinária é convocada
pelo presidente da mesa, com a antecedência mínima de 15 dias.

3 — Cada cooperador tem um voto independentemente do núme-
ro de títulos de capital que tenha subscrito.

ARTIGO 15.º

1 — A direcção é constituída por um presidente, que designará quem
o substitui nas suas faltas e impedimentos.

2 — A direcção é o órgão executivo da cooperativa, competindo-
-lhe, nos termos legais, a administração e representação da coopera-
tiva.

3 — A cooperativa fica obrigada com a assinatura do presidente.

ARTIGO 16.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coopera-
tiva e é composto por um membro.

ARTIGO 17.º

São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercício,

em proporção a definir pela assembleia geral, no mínimo de 5 %.
b) Reserva para a educação e formação cooperativa.

ARTIGO 18.º

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) Para a constituição das reservas obrigatórias, nas percentagens

a definir pela assembleia geral, nos termos legais;
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b) Para eventual remuneração dos títulos de capital, uma percen-
tagem não superior a 30 %, depois de deduzidas as reservas atrás re-
feridas;

2 — Depois das aplicações obrigatórias, o remanescente será apli-
cado de acordo com o deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 19.º

A alteração dos estatutos só poderá ser deliberada por maioria qua-
lificada de dois terços dos votos expressos e em assembleia geral con-
vocada para o efeito.

ARTIGO 20.º

Em tudo o que estes estatutos forem omissos, observar-se-á o dis-
posto no Código Cooperativo, nos regulamentos internos e demais
legislação aplicável.

Disposição transitória

Ficam desde já autorizados os cooperadores a adquirir para a coo-
perativa equipamento necessário à prossecução do objecto social da
conta aberta para a constituição da cooperativa Jorama Táxis CRL
as quantias que se mostrem necessárias para efectuar o pagamento de
tais aquisições feitas para a cooperativa.

18 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2010732693

GESTALAMBRE — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02868/
20030508; identificação de pessoa colectiva n.º 505555763; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 03/20051012.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 10 de Outubro de 2005, fl. 83 do livro
n.º 208-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, pela qual foi feita a alteração parcial do contrato
quanto aos artigos n.º 2.º e 3.º ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto mediação imobiliária. Administração
de imóveis por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de vinte e cinco mil euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — (Mantém-se.)

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena Avó.
2010732669

TALHOS BITOQUE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03130/
20040720; identificação de pessoa colectiva n.º 507051688; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010728505

PEIXARIA DA FALÉSIA — COMÉRCIO DE FRESCOS
E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02297/
20010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505218704; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2006989901

CASTROFAN — INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO,
PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02096/
20000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504802267; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729757

MENDES & GUERRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02954/
20031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506721248; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729730

ANNEX CORPORATION LIMITED
(sucursal)

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02016/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 980181860; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729749

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DELVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00793/
900103; identificação de pessoa colectiva n.º 502266139; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729722

CASA FORMA — DECORAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01326/
930709; identificação de pessoa colectiva n.º 503017515; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729714

ALCODEM — ALBUFEIRA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA
E MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01707/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503790966; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003745700
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CARREIRA LOPES & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00873/
900629; identificação de pessoa colectiva n.º 501225749; data da
apresentação: 29062005.

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

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2010727266

GALÉGARDEN DECOR — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02549/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505899302; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729692

AUTO ATLÂNTICO DO ALGARVE — AUTOMÓVEIS
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00227/
850913; identificação de pessoa colectiva n.º 501555234; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729706

ROMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00062/
840709; identificação de pessoa colectiva n.º 501133801; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2000138985

AQUALAB — LABORATÓRIO CLÍNICO E DE SAÚDE
PÚBLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01211/
920715; identificação de pessoa colectiva n.º 502802251; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729803

VIPMODE — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02319/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505389568; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729811

TRANSPARÊNCIA — ESTUDOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01208/
920626; identificação de pessoa colectiva n.º 502789077; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729781

LÓGICA MENTE — AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00694/
890308; identificação de pessoa colectiva n.º 502119063; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729773

IDALBERTO GARROCHINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02976/
20031117; identificação de pessoa colectiva n.º 506676587; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003772863

JOFMED — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 0682/
20020621; identificação de pessoa colectiva n.º 504272233; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010749740

SILSIM — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02322/
20010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505371464; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729820

PROPLANFIS — PLANEAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03096/
20040602; identificação de pessoa colectiva n.º 506978001; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729790
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A AZENHA — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00179/
850408; identificação de pessoa colectiva n.º 501188452; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729765

TERRAÇO ILUMINADO DO SUL — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03300/
20050429; identificação de pessoa colectiva n.º 507340884; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/12102004.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva a acta
n.º 2/2005, elaborada em 28 de Setembro, pela qual foi deliberada a
deslocação da sede para Casa Vila Sandra, 68-Y, 1.º, Cortesões, Fer-
reiras, Albufeira.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2010732685

CRYSTALGARVE — ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3381/
20051007; identificação de pessoa colectiva n.º 507167376; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 02/20051007.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada no Cartório Notarial de Lisboa da Notária Ana-
bela dos Santos de Aguiar Pinto, elaborada em 23 de Setembro de
2005, a fl. 107 do livro n.º 16-A, em que foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CRYSTALGARVE — Administração
de Propriedades, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Infante D. Henrique, lote 2, rés-do-chão, Areias de São João, fregue-
sia e concelho de Albufeira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes e criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na administração de propriedades.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por uma única quota de igual valor pertencen-
te ao sócio Bernard Manuel Landau, casado no regime da separação
de bens com Catherine Elaine Landau, contribuinte n.º 202616827,
residente na Avenida do Infante D. Henrique, lote 2, rés-do-chão,
Areias de São João, freguesia e concelho de Albufeira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Ber-
nard Manuel Landau que, desde já, fica nomeado gerente, sendo sufi-
ciente a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas, aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cinquenta mil euros.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

7.º

O sócio e a sociedade ficam autorizados a celebrar, entre si, quais-
quer negócios jurídicos, que sirvam à prossecução do objecto social.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Carmen Mora-
des Zacarias. 2010721152

LAGOA

ARADEBOOKINGS — RESERVAS ONLINE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial, Rua de Sérgio Nunes, lote 9, loja G,
rés-do-chão, 8400-625 Parchal, freguesia de Parchal, concelho

de Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01982/260905; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 09/260905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Paulo Renato Cabrita Rebelo, com a única quota de
5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARADEBOOKINGS — Reservas
Online, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede social no Centro Comercial, Rua
de Sérgio Nunes, lote 9, loja G, rés-do-chão, 8400-625 Parchal, fre-
guesia de Parchal, concelho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio electrónico, servi-
ços de comissionista, serviços de reservas através da rede Internet.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele 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, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincidam no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra socie-
dade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas aplicáveis
ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações falsas.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948866

MEDRONHEIRA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Praça da República, 15, 1.º, da vila de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01306/160799; identificação de pessoa colectiva n.º 504481568.

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

Inscrição n.º 03, apresentação n.º 15/280905.
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Facto: nomeação da administração e fiscalização, por deliberação
de 30 de Junho de 2005.

Conselho de administração: presidente — António Luís Sallatty de
Aires Mateus, divorciado, Monte dos Cadoços, Grândola; vogais —
Abílio Manuel Leitão de Pratas Lopes, casado, Rua de Vicente Dias,
8, 2.º, B, 1400 Lisboa, e José António Vieira Sustelo, casado, Rua de
Bartolomeu Dias, 65, 1.º, esquerdo, Armação de Pêra.

Conselho fiscal: fiscal único — Manuel L. Brito e Manuel L. Brito
& Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 149,
com sede na Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa, representada por Manuel
Lázaro Oliveira Brito (revisor oficial de contas n.º 850); suplente —
revisor oficial de contas Salgueiro, Castanheira & Associados — Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 151, com sede na Rua de
Cidade de Cardiff, 42, 1.º, esquerdo, Lisboa, representada por Maria
do Céu Roseiro Pinto de Almeida (revisor oficial de contas n.º 900).

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

Depositado documento legal.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948459

SOTAL — SOCIEDADE DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Sede: Hotel Almansor, sítio do Vale Covo, freguesia
de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01294/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502306874.

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

Depositado documento legal.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948050

SOTAL — SOCIEDADE DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Sede: Hotel Almansor, sítio de Vale Covo, freguesia
de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01294/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502306874.

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

Inscrição n.º 19, apresentação n.º 12/290905.
Facto: nomeação da administração e fiscalização, por deliberação

de 2 de Agosto de 2005.
Mandato: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Maria Teresa Capão San-

tos, divorciada; vogais — Rui Manuel Gonçalves Silvestre, casado,
Faro, e Jorge Manuel Teixeira Beldade Rita, casado.

Conselho fiscal: fiscal único: efectivo — Pricewaterhousecoopers
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com
sede em Lisboa, representada por César Abel Rodrigues Gonçalves,
casado, Casais de Mem Martins; suplente — Jorge Manuel Santos Costa,
casado, Lisboa.

Depositado documento legal.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948475

GASTRONOMIA COLOSSEUM, L.DA

Sede: sítio dos Salicos ou Chamuscas, lote 3346, Estrada de
Benagil, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01150/260297; identificação de pessoa colectiva n.º 503832359.

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

1 — Inscrição n.º 06, averbamento n.º 01, apresentação n.º 11/300905.

Facto: cessação de funções do gerente Michael John Schoonewa-
gen e de Sylvie Bernardette Varesano Schoonewagen, por terem re-
nunciado a partir de 27 de Junho de 2005.

2 — Inscrição n.º 08, apresentação n.º 12/300905.
Facto: alteração parcial do contrato social
Artigo alterado: o corpo do artigo 6.º

ARTIGO 6.º

A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Gil Mi-
chel Leclercq, desde já nomeado gerente.

1 — (Mantém-se.)

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

Depositado documento legal.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948505

LAGOS

LSMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02850/
20050905; identificação de pessoa colectiva n.º 507450698; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20051004.

Certifico a nomeação de Sally Moore, solteira, maior, Edifício
D. Manuel I, lote 5, bloco A, 3.º, esquerdo, Marina de Lagos, Lagos,
para o cargo de gerente.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2006975668

ADMINISTROSUL — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTADORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02159/
20010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505319373; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 23/20050927.

Certifico a transformação da sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ADMINISTROSUL — Prestação
de Serviços de Consultadoria, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Cabo Bojador,
Edifício Santo Amaro, 1.º, B, na cidade e concelho de Lagos, fregue-
sia de São Sebastião.

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 a prestação de serviços de contabili-
dade e de tratamento de documentação. Traduções. Gestão e adminis-
tração de imóveis e manutenção de espaços verdes e prestação de
serviços de limpeza. Prestação de serviços de consultadoria.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até cinco vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquela
decidir.

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

3 — Continua como gerente a sócia única.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135128

PINTO & VELHINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02861/
20051007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20051007.

Certifico que, por escritura de 7 de Outubro de 2005, lavrada a
fl. 66 do livro n.º 208-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades de Empresas de Loulé, foi constituída entre Ana Maria Gló-
ria Velhinho e Ângelo Manuel da Silva Pinto a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pinto & Velhinho, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Xavier Ataíde
de Oliveira, lotes 31/32, loja T, na cidade e concelho de Lagos, fre-
guesia de São Sebastião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de con-
domínios, serviços de limpeza e manutenção de imóveis, jardins e
piscinas.

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,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135160

OX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02860/
20051007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20051007.

Certifico que, por escritura de 7 de Outubro de 2005 lavrada a fl. 61
do livro n.º 208-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades

de Empresas de Loulé, foi constituída entre Victor Vieira da Silveira
e Christophe Jean André Boitiaux a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma OX, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Soeiro da Costa, 21, na
cidade e concelho de Lagos, freguesia de Santa Maria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de snack-bar, bares,
restaurantes, serviços de catering e outras actividades hoteleiras, no-
meadamente com espectáculos ao vivo. Actividade marítimo-turística
e serviços de refeições a bordo e organização de eventos.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois 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

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.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135179

VILALAGOS — CONSTRUÇÕES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01477/
931029; identificação de pessoa colectiva n.º 503093998; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 09/
20051004.

Certifico a cessação das funções de gerência de Maria Amélia Car-
mina Antão, por renúncia em 30 de Setembro de 2005.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135110
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PROFILE VIP — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02829/
20050620; identificação de pessoa colectiva n.º 507376633; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20050927.

Certifico a nomeação de Ana Cláudia Neto Pereira, solteira, mai-
or, residente na Avenida do Cabo Bojador, Edifício Santo Amaro, 1.º,
F, apartado 788, 8600-644 Lagos, para o cargo de gerente.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135101

MARKUS QUIRIN — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01315/
920525; identificação de pessoa colectiva n.º 502767685; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 09/
20051006.

Certifico a cessação das funções de administradora Anita Paula de
Campos Correia Duarte, por renúncia, por carta de 27 de Maio de
2005.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135098

P. N. L. EMPRESAS — ADMINISTRAÇÃO
E ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01318/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502778189; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 08/20050926.

Certifico a dissolução da sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135080

CARPINTARIALAGOS — OFICINA DE CARPINTARIA
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01318/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502749393; averba-
mento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 29, 30 e 31/20050928.

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

1) Cessação das funções de gerência de Gilberto da Glória, por re-
núncia em 19 de Setembro de 2005.

2) Alteração dos artigos 4.º e 7.º do contrato social que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de dez mil, quatrocentos e setenta e quatro euros
e setenta e seis cêntimos e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma no valor de sete mil, seiscentos e quarenta e sete euros e setenta
e seis cêntimos, pertencente ao sócio Armando Francisco Batista e
outra no valor de dois mil, oitocentos e vinte e sete euros, perten-
cente ao sócio João Miguel dos Reis Batista.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pela assembleia geral, é exercida pelo sócio Armando Fran-
cisco Batista, que fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos
e contratos, com a assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135152

VERDES LAGOS — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01529/
940622; identificação de pessoa colectiva n.º 503231525; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 18; números e data
das apresentações: 15 a 17/20050927.

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

1) Cessação das funções de gerência de Manuel Guilhermino Rocha
Gomes Correia, por renúncia em 30 de Junho de 2005.

2) Alteração dos artigos 3.º e n.os 2 e 3 do artigo 5.º que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e quatro mil oitocentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos
e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de qua-
renta e dois mil trezentos e noventa e sete euros e oitenta e dois
cêntimos e outra do valor nominal de trinta e dois mil quatrocentos
e vinte e um euros e oitenta e seis cêntimos, ambas da sócia, ARTE-
IMPEC II — Imobiliária, L.da

ARTIGO 5.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com

a intervenção de dois gerentes.
3 — Ficam nomeados gerentes João Paulo Gomes de Almeida, José

Ricardo Nunes Barros, Francisco António Marques de Almeida e Pau-
lo Jorge Marques de Almeida, já atrás identificados.

4 — (Mantém-se.)

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135144

VIVENDA MIRANDA — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01225/
910806; identificação de pessoa colectiva n.º 502604689; inscri-
ção n.º 14; números e data das apresentações: 09 e 10/20050928.

Certifico a alteração dos artigos 3.º e 5.º do contrato social que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas, uma do valor nominal de três mil euros
titulada pelo sócio Urs Wild e outra do valor nominal de dois mil
euros, titulada pela sócia Vera Wild.

ARTIGO 5.º

A gerência e a administração da sociedade, a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, pertence a sócios ou a não
sócios conforme deliberação em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 2008135136

OLHÃO

EDIOLHÃO — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01681/
980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504230778; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 02/20050914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e em consequên-
cia foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º

Apresentação n.º 02/20050914.
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
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Reforço: 45 000 euros, subscrito e realizado em dinheiro pelos só-
cios, em partes iguais.

Artigos alterados: 1.º, 2.º e 3.º
Sede: Rua de Manuel de Arriaga, 3, Olhão.
Objecto: promoção imobiliária. Construção civil. Compra e venda

de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas: Luciano Francisco Lopes Martins, com uma quota

de 25 000 euros, e José Manuel Prata, com uma quota de 25 000 eu-
ros.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EDIOLHÃO — Promoção
Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel de Arriaga, 3,
na cidade, freguesia e concelho de Olhão.

3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária. Constru-
ção civil. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

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

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

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

Conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2009384466

TAVIRA

E. U. A. L. — EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS
ALTO DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00864/
20000428; identificação de pessoa colectiva n.º 504920758.

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

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2009954122

OPÇÃO LUZ — CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01009/
20011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505790033.

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

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2009954629

JAIME & PAULO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01289/
050928; identificação de pessoa colectiva n.º 507473744; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 05/050928.

Certifico que, entre Jaime Francisco dos Santos Gonçalves Pereira,
casado com Cidália Maria Madeira Pereira Gonçalves, na comunhão
de adquiridos, e Paulo Manuel de Jesus Veríssimo, solteiro, maior,

constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes es-
tatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Jaime & Paulo — Construções, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Monte dos Frades, caixa postal

1210 G, sítio de Amaro Gonçalves, freguesia da Luz, concelho de
Tavira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é 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 dois 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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Mais declararam, sob sua exclusiva responsabilidade, que o dinheiro
correspondente ao capital social já se encontra totalmente subscrito
e realizado, e depositado na CCAM do Sotavento Algarvio, balcão da
Luz de Tavira.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2009965078

SPENCER — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00338/
890719; identificação de pessoa colectiva n.º 502192097; inscri-
ção n.º 31; número e data da apresentação: 07/050921.
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Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 1.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma SPENCER — Empreendimentos
Turísticos, L.da, e tem a sua sede no sítio da Arroteia de Baixo, Li-
vramento, caixa postal 613-E, freguesia da Luz, concelho de Tavira.

Depositado o texto actualizado do contrato.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2009965086

ROSITSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01290/
051007; identificação de pessoa colectiva n.º 507440170; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/051007.

Certifico que Rositsa Hristova Kazakova, casado com Stoico Di-
nev Kazakov, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Rositsa, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Maria José Pinhei-
ro, lote 5, rés-do-chão, esquerdo, na cidade e concelho de Tavira,
freguesia de Santa Maria.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, pinturas e limpezas.

ARTIGO 3.º

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

2 — À sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até dez vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquela
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio António Manuel e
Silva da Fonseca Soares, solteiro, maior, residente na Praceta de Maria
José Pinheiro, lote 5, rés-do-chão, esquerdo, na cidade de Tavira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Declarou ainda a outorgante, sob sua exclusiva responsabilidade, que
não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2009965116

TRANSOTAVENTO INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00783/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504475789; averba-
mento n.º 03 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
051010.

Certifico que cessou funções de gerente António Manuel Alves
Antunes, por destituição em 6 de Setembro de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2009965124

MONTE DO ÁLAMO — TURISMO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01233/
050114; identificação de pessoa colectiva n.º 506976700; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 03/050927.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social, pas-
sando o n.º 3, artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

3 — A sociedade será validamente obrigada, em todos os seus ac-
tos e contratos, com a assinatura de um gerente, nomeado em assem-
bleia geral.

Depositado o texto actualizado do contrato.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2007275660

HOROS NATURA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01269/
050622; identificação de pessoa colectiva n.º 507376706; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 07/050927.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social nos
artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

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 de dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes ao sócio
José Mário Vargas Carolino.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos, é necessária a intervenção de um gerente;
3 — (Mantém-se.)
4 — O sócio José Mário Vargas Carolino mantém-se na gerência.

Mais certifico que cessou funções de gerente David Miguel Viegas
Peliça, por renúncia ao cargo em 31 de Agosto de 2005.

Depositado o texto actualizado.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2009965060

SHELL & SCHEIER, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00460/
910828; identificação de pessoa colectiva n.º 502610778; averba-
mento n.º 03 à inscrição n.º 09; número e data da apresentação: 03/
071007.

Certifico que foi reconduzido gerente da sociedade em epígrafe
António Nuno Borges do Nascimento, por deliberação de 4 de Abril
de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Pon-
ces de Jesus Serafim Coelho. 2009965132
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GUARDA
ALMEIDA

GOUVEIA & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 13;
identificação de pessoa colectiva n.º 500698589; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: 04 e 05/20051007.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, que a socie-
dade CLINÁLISE — Laboratório de Análises Clínicas, L.da, cessou as
sua funções de gerência, em 28 de Julho de 2005, por destituição, e
que ainda por deliberação de 28 de Julho de 2005 foram designado
gerentes José Luís de Brito Rocha, casado, Covilhã, António Adriano
Gil Moutinho Garcês, casado, Fundão, e Victor Manuel Faria Vaz,
casado, Guarda.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Teresa Gon-
çalves de Aguiar. 2008252523

CELORICO DA BEIRA

COFLORCEL — COOPERATIVA, FLORESTAL
DE CELORICO DA BEIRA — C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 00004/20010726; inscrição n.º 02; número e data da apresen-
tação: 01/20051014.

Certifico que, foi efectuado a nomeação dos órgãos sociais para o
triénio de 2005-2007.

Direcção: presidente — Paulo Mimoso, secretário — João da Sil-
va, tesoureiro — Manuel Francisco Achando.

Assembleia geral: presidente — Jorge Manuel Ferreira Mimoso; vice-
-presidente — Diogo Cerveira Barata; secretário — António Mendes.

Conselho fiscal: António Maria, Diogo José Saraiva Sequeira e Carlos
Menezes.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007717867

LEIRIA
ANSIÃO

SOCIEDADE AGROTURÍSTICA SIMÕES
FARELEIRO, S. A.

Sede: Casal de Santo António, Avelar, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00661/
010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505242532.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas respeitantes ao exercício do ano de 2004
da sociedade supra-referida.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Batista Graça. 2005199133

BATALHA

AVIFRAZÃO — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1050/
030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506436659; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/20050915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, alteraram par-
cialmente o contrato aditando ao artigo 2.º um parágrafo único com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade pode adquirir participações como sócia de
responsabilidade ilimitada, ou participar noutras sociedades, mesmo
com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005244

MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 390/
931104; identificação de pessoa colectiva n.º 501323937; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 12/20050912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, alteraram par-
cialmente o contrato aditando ao artigo 3.º um parágrafo único com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. A sociedade pode adquirir participações como sócia de
responsabilidade ilimitada, ou participar noutras sociedades, mesmo
com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005201

PADARIA E PASTELARIA CARVALHANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 279/
911022; identificação de pessoa colectiva n.º 501703772; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 20/20050916.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, alteraram par-
cialmente o contrato aditando ao artigo 3.º um parágrafo único que
tem a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. A sociedade pode adquirir participações como sócia de
responsabilidade ilimitada, ou participar noutras sociedades, mesmo
com objecto diferente em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005252

LENAGADO — PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 166/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 501286730; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 03/20050919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que alteraram
parcialmente o contrato aditando ao artigo 2.º um parágrafo único
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade pode adquirir participações como sócia de
responsabilidade ilimitada, ou participar noutras sociedades, mesmo



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 41 — 27 de Fevereiro de 2006 4360-(43)

com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2009005350

BOMBARRAL

AUTO J. A. — REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 531/
980806; identificação de pessoa colectiva n.º 504206214; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/20051006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes registos:

Averbamento n.º 1, OF. Apresentação n.º 01/20051006.
Cessação de funções de gerente de Jorge Manuel da Silva Justino

Ferreira, em 24 de Agosto de 2005, por renúncia.
Apresentação n.º 02/20051006.
Alteração parcial de pacto.
Artigos alterados: 3.º e n.º 2 do artigo 5.º
Capital: € 5000.
Sócio e quotas: Ângelo Miguel Almeida Marques, duas quotas de

€ 2500, cada.
Forma de obrigar: é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, ambas pertencentes ao sócio
Ângelo Miguel Almeida Marques.

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Marina Adelaide Fernan-
des Duarte. 2006814907

LEIRIA

BERNARDO & LUCAS — LAVANDARIA, L.DA

Sede: Centro Comercial D. Dinis, loja 616, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9494/
041104; identificação de pessoa colectiva n.º 507133137; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 37/20051010.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e liquidada, tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 10 de Outubro de 2005.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009070020

SNACK-BAR MARISA MENINO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Alegria, 17, 1.º, direito, Guimarota, freguesia
e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9920/
20051011; identificação de pessoa colectiva n.º P 507484576;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051011.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato se segue, por Marisa Cristina Alves Menino,
solteira, maior.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Snack-Bar Marisa Menino, Unipessoal,
L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Alegria, 17, 1.º, direito, em
Guimarota, freguesia e concelho de Leiria.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: exploração de café, restaurante e
snack-bar.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009070038

TRIPOLITÂNIA — CAFÉ, SNACK-BAR,
PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua das Olhalvas, lote 6, rés-do-chão, Edifício Europa,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5291/
961011; identificação de pessoa colectiva n.º 503739944; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051011.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e liquidada, tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 30 de Setembro de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009070046

MICAE — PRODUÇÃO, COMÉRCIO NACIONAL
E INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Zona Industrial da Barosa, Pavilhão 73, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8423/
020620; identificação de pessoa colectiva n.º 505985683; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 91/20051007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que alterou o
contrato com transformação em sociedade unipessoal cuja redacção é
a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma MICAE — Produção, Comércio Naci-
onal e Internacional, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial da Barosa, Pavilhão
73, freguesia de Barosa, concelho da Leiria.
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3.º

A sociedade tem por objecto: produção de artigos plásticos e im-
portação, exportação e comércio de grande variedade de mercadorias.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, correspondente a uma quota, de igual valor per-
tencente à sócia única.

5.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única, mantendo as suas
funções de gerente, o agora não sócio, Fernando Lopes Augusto di-
vorciado, residente na Rua de D. João Pereira Venâncio, 96, 4.º, es-
querdo, em Leiria.

6.º

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

7.º

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

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009070011

LUGAR DOS PRÍNCIPES — CRECHE E INFANTÁRIO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Vale Verde, Rua das Fazendas, lote 5,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9082/
031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506647846; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20051010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que alterou o
contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, cuja redacção é a seguinte:

1.º

A sociedade passa a ter a firma Lugar dos Príncipes — Creche e
Jardim de Infância, Sociedade Unipessoal, L.da

3.º

A sociedade passa a ter por objecto: creche, jardim-de-infância e
outras actividades de apoio social, nomeadamente tempos livres, la-
res para crianças e jovens, lares para idosos, centros de dia e serviços
de apoio domiciliário.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009062140

MÓVEIS LOURENÇO & LAVOS, L.DA

Sede: Rua da Escola, 119, Outeiro da Fonte, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8080/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505944014; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20051010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou fun-
ções de gerente Alzira Maria Bernardina Lavos, por ter renunciado
em 25 de Setembro de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009062159

DOMEBUS — INSTALAÇÃO E COMÉRCIO
DE SISTEMAS INTELIGENTES, L.DA

Sede: Rua do General Norton de Matos, bloco D, cave, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8287/
020401; identificação de pessoa colectiva n.º 505965020; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 76/
20051007.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
das Olhalvas, Edifício Europa, lote 4, escritório 4, Leiria.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009062124

ILUMINÓPTICA — ILUMINAÇÃO POR FIBRAS
ÓPTICAS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Pereira Patrício, loja D, Sismaria,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5252/
960912; identificação de pessoa colectiva n.º 503714186; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/20051007.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 18 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pin-
to Campos Correia. 2009062086

QUALIDIS — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
PARA O LAR, L.DA

Sede: Rua de Catarina Eufémia, 23, Ordem, Marinha Grande

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9918/
20051007; identificação de pessoa colectiva n.º 505480212; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 58/20051007.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para Estrada
Principal, 666, Portelas, freguesia de Cortes, concelho de Leiria.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009062116

LEIRITÁXI — TRANSPORTES EM TÁXI, L.DA

Sede: Rua das Mafras, 137, Ramalharia, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7359/
010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505360390; número
e data da apresentação: D-1683/190803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2002.

24 de Agosto de 2004. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2002753016

MARINHA GRANDE

VIEIRAGÁS — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 00873; identificação de pessoa colectiva n.º 502288736; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 09/20050819.
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Certifico que, na sociedade em referência, foram alterados os arti-
gos 2.º e 3.º do contrato, que ficaram com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade passa a ter a sua sede na Rua de Leiria, 37-A, na vila
e freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande.

3.º

A sociedade passa a ter por objecto: a comercialização de gás de
petróleo liquefeito e bem assim dos produtos afins ou derivados.
Montagem e instalação de redes de gás.

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

Conferido, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferrei-
ra dos Santos Batista. 2011747228

TAVAMOL — FABRICO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02027; identificação de pessoa colectiva n.º 505357380; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050819.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 18 de Agosto de 2005.

Conferido, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferrei-
ra dos Santos Batista. 2011747201

LAR CORREIA — APOIO À TERCEIRA IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02453; identificação de pessoa colectiva n.º 506691225; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050801.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Julho de 2005.

Conferido, está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011747163

FAMÍLIA FELIZ — SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01474; identificação de pessoa colectiva n.º 503752118; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 01/20050804.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 20 de Maio de 2005.

Conferido, está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011747171

PLASDAN — PROJECTOS INDUSTRIAIS
PARA A INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01513/970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503831816;
data da apresentação: 27012005.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2003.

Conferido, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferrei-
ra dos Santos Batista. 2006783734

VERA CRUZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02568; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20041216.

Certifico que Vera Lúcia cruz Delgado Duarte, casada com Jacinto
João Gonçalves Duarte na comunhão de adquiridos, residente na Rua
das Carregueiras, vivenda 7, Garcia, Marinha Grande, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vera Cruz, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Carregueiras, vivenda
7, Garcia, freguesia e concelho da Marinha Grande.

2 — A gerência da sociedade, por simples deliberação, poderá des-
locar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação no território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto social o fabrico e comercialização
de produtos de padaria, pastelaria e cafetaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à quota unitária pertencente à sócia Vera
Lúcia Cruz Delgado Duarte.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um gerente a
nomear em assembleia geral, sócio ou não, ficando desde já nomeada
gerente a sócia Vera Lúcia Cruz Delgado Duarte.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 — Em ampliação de poderes de gerência, a gerente poderá:
a) Comprar, trocar, vender ou onerar viaturas automóveis;
b) Comprar, vender, permutar ou onerar imóveis;
c) Tomar de arrendamento ou trespasse qualquer estabelecimento

comercial ou industrial;
d) Trespassar ou ceder qualquer estabelecimento comercial ou in-

dustrial;
e) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
f) Representar a sociedade em juízo instaurando em nome desta

acções, confessar, desistir ou transigir, e bem assim, apresentar ou
subscrever e desistir de queixas crime.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode iniciar imediatamente a sua actividade, ficando a
gerente desde já autorizada a praticar todos os actos e contratos ne-
cessários do giro comercial, designadamente a adquirir, alienar ou
onerar quaisquer imóveis, procedendo ao levantamento de quantias
de conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes de sua constituição, registo e publi-
cações, que a sociedade desde já assume.

Conferido, está conforme.

18 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006783068

CEMPORMIL — SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02262; identificação de pessoa colectiva n.º 506164047; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050707.

Certifico que, na sociedade em referência, foram alterados os arti-
gos 3.º e 4.º do contrato, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de quinze mil euros, e corresponde à soma de três quotas, do
valor nominal de cinco mil euros, cada, uma de cada sócio.
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2 — ...............................................................................................
3 — ...............................................................................................

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Os sócios Wilson José Gabriel Mendes e Luís Miguel Marrazes
Figueiredo mantêm as suas funções de gerentes, ficando desde já no-
meado gerente o sócio Benoit François Joseph Covernale.

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

Conferido, está conforme.

11 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011747210

LABTOOLS — MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2036; identificação de pessoa colectiva n.º 505107830; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que, em referência a sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2003.

Conferido, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2005516880

PORTO DE MÓS

HORTA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1583/20010509; identificação de pessoa colectiva
n.º 505383853.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Agosto de 2004. — A Conservadora, Susana Maria Marques
Tomás. 2005546798

LISBOA
ALENQUER

SOL DO CARREGADO — CERVEJARIA PASTELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01376/
981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504959930; data da
entrega: 040629.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2003.

20 de Julho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Ara-
újo Pereira de Oliveira. 2008715493

AMADORA

PÉROLA DO PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 102;
identificação de pessoa colectiva n.º 500566836; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/090516.

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

Alteração parcial do contrato.
Os artigos a), c) e e), foram modificados e ficaram com as seguin-

tes redacções:
ARTIGO A)

A sociedade adopta a denominação Pérola do Parque, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Elias Garcia, 360-A, freguesia da Venteira, conce-
lho de Amadora.

ARTIGO C)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, dividido em quatro quotas no valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros, pertencentes cada uma das quotas a cada um dos 1.º,
2.º e 3.º outorgantes.

ARTIGO E)

Todos os sócios são designados gerentes, bastando a assinatura de
um dos gerentes como forma de obrigar a sociedade.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009067274

CONSTRUÇÕES PERES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7262;
identificação de pessoa colectiva n.º 502571110; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/050923.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital e redenomi-
nação em euros.

O capital foi reforçado com € 2506,01 em dinheiro e os seus ar-
tigos 1.º, 2.º e 3 .º, foram modificados e ficaram com as seguintes
redacções:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a ter a firma Construções Peres & Silva, L.da, e
a sua sede na Rua dos Eucaliptos, 63, 12.º, A, freguesia de Alfragide,
concelho de Amadora.

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto a construção civil de obras
públicas; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
este fim; gestão e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil euros corresponde
à soma de duas quotas: uma no valor de quatro mil euros titulada em
nome do sócio Leonardo António Dias da Silva Laje Peres e a outra
no de mil euros, titulada em nome da sócia Ana Maria de Lage Peres
Dias da Silva.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009056337

SGC — INDÚSTRIA, S. G. P.  S. ,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 455;
identificação de pessoa colectiva n.º 506125068; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/050915.

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

Alteração do parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que
foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de SGC — Indústria, S. G. P. S., S. A., e
durará por tempo indeterminado.
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ARTIGO 3.º

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

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernan-
da Cristina Jacob. 2009067851

SGC AR TELECOM — S. G. P.  S. ,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 886;
identificação de pessoa colectiva n.º 506303810; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 09/20050902.

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

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º e n.º 1 do 2.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de SGC AR Telecom — S. G. P. S., S. A.,
e reger-se-á pelo presente contrato e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Alfragide, quilóme-
tro 1,5, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

8 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2009223047

AZAMBUJA

CARPIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00921/
20051014; identificação de pessoa colectiva n.º 507494628; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051014.

Certifico que Fernando Manuel Nunes do Nascimento, divorciado,
residente na Rua do Dr. Júlio Montez, 3-A, Cartaxo, e Élio Ferreira
Correia, solteiro, maior, residente na Rua de António Amaro dos
Santos, 22, rés-do-chão, Aveiras de Cima, constituem a sociedade com
a denominação em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Carpiveiras, L.da, e tem a sua sede na
Rua de António Amaro dos Santos, 18, rés-do-chão, em Aveiras de
Cima, freguesia de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja.

§ único. Pode a gerência mudar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais ou outras formas
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na indústria e execução de carpintaria e
móveis; construção civil, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente realizado
e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de qua-
renta e cinco mil euros, do sócio Élio Ferreira Correia; e uma no
valor nominal de cinco mil euros do sócio Fernando Manuel Nunes
do Nascimento.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
pertence aos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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.

6.º

1 — O sócio que pretender transmitir a sua quota a outro sócio
deverá comunicar por escrito aos demais sócios a sua intenção, com
indicação do preço e demais condições em que a referida transmissão
for ajustada.

2 — Qualquer sócio interessado na transmissão deverá, no prazo
de 30 dias a contar da referida informação, comunicar por escrito ao
cedente e ao cessionário que pretende preferir, devendo a quota neste
caso ser rateada entre o cessionário e o outro ou outros sócios inte-
ressados, na proporção das respectivas quotas.

3 — A divisão e cessão de quotas a não sócios depende do consen-
timento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes, por deliberação em as-
sembleia geral.

7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nas condições de
reembolso e mediante o juro que for fixado em assembleia geral.

8.º

Será expressamente vedado aos sócios assinar em nome da socie-
dade quaisquer documentos, actos ou contratos que não respeitem, de
forma clara e expressa, à sociedade e aos seus negócios.

9.º

A sociedade não se dissolve por falecimento, interdição ou inabili-
tação dos sócios, continuando com os herdeiros ou representantes do
sócio falecido, interdito ou inabilitado.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplementares até
ao limite de dez o capital social, repartido pela quota de cada um.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jor-
ge Filipe Gonçalves Silva. 2002812284

VALORTEJO — TRANSPORTE E GESTÃO
DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00725/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505390426; data
da apresentação: 20051013.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jor-
ge Filipe Gonçalves Silva. 2002824754

SONALUR — SOCIEDADE NACIONAL
DE METALURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00149/
830126; identificação de pessoa colectiva n.º 501349545; data da
apresentação: 20051012.

Certifico que, foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jor-
ge Filipe Gonçalves Silva. 2002824746
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JOTOLARGA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00511/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 504074806; data da
apresentação: 20051007.

Certifico que foi feita a prestação de contas de sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 2004, tendo ficado depositados
em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra Jor-
ge Filipe Gonçalves Silva. 2002824770

CASCAIS

ARTICONTROL — COMÉRCIO, REPARAÇÃO
E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5526
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501853510; núme-
ros e data das apresentações: 7557 e 7558/310804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestações de
contas referentes aos anos de 1999 e 2000, em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000192922

MOTORCONSULT — ENGENHARIA, GESTÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 637
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504146351; número
e data do requerimento: 7639/02092004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Go-
mes Jacinto. 3000192919

PEUGEOT PORTUGAL — AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9376
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502995912; número
e data das prestações de contas: 9208/20011129.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula Maga-
lhães Martins. 3000192916

NOGUEIRA BRANCO — MEDIADORES
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 572
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504732552.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria Patrício. 3000192912

COLGATE PALMOLIVE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 398
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500273162; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 38; inscrição n.º 41; números e data das
apresentações: 26 e 27/20050930.

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

38 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 26/20050930.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria Fernanda Mejia Campuzano.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Março de 2005.
41 — Apresentação n.º 27/20050930.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: José Manuel Estrada Abud, casado, residente em General

Aranaz, 88, Madrid, Espanha.
Data da deliberação: 20 de Março de 2005.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vi-
cente Paula. 2009995775

EDIMPRESA — EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5537/
870721 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501859349;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 28; inscrição n.º 38; números e
datas das apresentações: 29/021122 e 80/030203.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo n.º 1 do artigo 1.º, do contrato social que passa

a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a adoptar a denominação EDIMPRESA —
Editora, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Calvet de Magalhães,
242, Laveiras, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras, po-
dendo o conselho de gerência, sem dependência de deliberação dos
sócios, deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3 — Poderão ser criadas, em Portugal ou no estrangeiro, agências,
sucursais, filiais, delegações ou outras formas de representação social,
independentemente de deliberação dos sócios.

4 — A sociedade durará por tempo indeterminado.

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo:
28 — Averbamento n.º 01; apresentação n.º 29/021122.
Cessação de funções dos gerentes, Robert Civita e Thomaz Souto

Corrêa Netto, por renúncia em 15 de Novembro de 2002.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2003241221

EASYVIEW — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 851/
20050714 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507335635;
inscrições n.os 2 e 3; número e data da apresentação: 31 e 32/
20050906.

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

Designação do fiscal único e suplente e alteração parcial do con-
trato, quanto ao artigo 11.º

02 — Apresentação n.º 31 e 32/20050906.
Provisória por dúvidas.
Designação de fiscal único e suplente, em 20 de Junho de 2005.
Prazo: 2005-2008.
Fiscal único: efectivo — Ernest & Young Audit & Associados —

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., Avenida da Repúbli-
ca, 90, 6.º, Lisboa, representada por Óscar Manuel Machado de Fi-
gueiredo; suplente — João Carlos Miguel Alves, residente na Vila
Azulina, Rua de Fausto Figueiredo, Birre, Cascais.
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03 — Apresentação n.º 32/20050906.
Provisória por dúvidas.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 11.º
Forma de obrigar: pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Presidente do conselho de administração e de um administrador;
c) Procurador(es);
d) Administrador-delegado.
02 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 35/20051007.
Convertida.
03 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 36/20051007.
Convertida.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010035755

ISS FACILITY SERVICES — GESTÃO E MANUTENÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05041/
860124 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501616276;
inscrições n.os 24 e 25; números e data das apresentações: 53 e 54/
20051007.

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

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 8.º, e designação
dos gerentes Jorge Francisco Oliveira Moreira e de José Manuel Ca-
brita Matias Marques Martins.

Teor do artigo alterado:
8.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo fora
dele, activa e passivamente, será exercida por dois ou mais gerentes,
eleitos pela assembleia geral, ficando investidos dos poderes necessá-
rios para o efeito de assegurar a gestão da sociedade.

2 — A gerência poderá constituir procuradores da sociedade para a
prática de certos actos categorias de actos.

3 — É necessária a intervenção de dois gerentes para obrigar a socie-
dade em actos de gestão extraordinária e em todos os contratos e
actos relevantes para a sociedade, sendo suficiente a intervenção de
um gerente nos actos e contratos de gestão ordinária.

Mais certifico que, foi registado o seguinte:
25 — Apresentação n.º 54/20051007.
Designação de gerentes, em 19 de Setembro de 2005, de Jorge

Francisco Oliveira Moreira, casado, residente na Rua do Bocage, lote 6,
Tires, São Domingos de Rana; e de José Manuel Cabrita Matias Mar-
ques Martins, casado, residente na Urbanização do Falcão, lote 501,
6.º, B, Pontinha.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009995562

ABU SAMBU — EMPREITEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 849
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 173/
010926.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Abu
Sambu, solteiro, portador do bilhete de identidade n.º 16109621 do
Arquivo de Identificação de Lisboa de 15 de Março de 1996, morador
na Avenida do Parque, 110, 4.º, B, Rinchoa, concelho de Sintra, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Abu Sambu — Empreiteiro da
Construção Civil, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Parque, 110, 4.º, B,
2635 Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

2.º

A sociedade tem por objecto empreiteiro da construção civil.

3.º

O capital social é de cinco mil euros representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencendo ao único sócio, Abu Sambu.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio, desde já nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 — A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000264466

DAVID & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7842
(Sintra); número e data da apresentação: 2184/020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000264531

TUDO É FÁCIL — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 005
(Sintra); número e data da apresentação: 2205/020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000264509

ELLEN & EMMA TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 638
(Cascais).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263520

CONTIXIDE — TÉCNICA FISCAL
E CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7630
(Oeiras); número e data da apresentação: 1768/17062002.

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.

17 de Julho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000263568
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ALMOVI — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04184
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501561811; inscri-
ção n.º 38; número e data da apresentação: 33/20050823.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo abaixo indicado,

que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinhen-
tos mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma quota do valor
nominal de trezentos e cinquenta mil euros da sócia MICAL — Me-
cânica Industrial de Cascais, L.da; uma quota do valor nominal de cen-
to e vinte e cinco mil euros do sócio Guilherme de Orey Arriaga e
Cunha; e uma quota do valor nominal de vinte e cinco mil euros do
sócio Alberto Alexandre Malafaya de Vasconcelos Baptista.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota do sócio que incorra na
infracção do artigo 8.º ou ainda quando alguma quota for arrestada,
penhorada, arrolada ou, por qualquer forma apreendida em processo
judicial, por decisão transitada em julgado.

2 — A amortização pode igualmente efectivar-se por acordo dos
sócios.

3 — A sociedade poderá também, proceder à amortização quando,
em virtude da partilha da comunhão conjugal por morte, divórcio,
separação judicial de pessoas e bens, ou simples separação judicial de
bens, a quota de algum dos sócios vier a caber ao seu cônjuge ou a
compor a meação deste, ou a pertencer a ambos os ex-cônjuges em
comunhão.

4 — A sociedade poderá proceder à amortização das quotas dos só-
cios falecidos, salvo se para tanto não houver fundos suficientes, mas
ainda nestes casos a amortização far-se-á logo que legalmente seja
possível. Os herdeiros entretanto, exercerão em comum todos os
respectivos direitos.

5 — A quota considerar-se-á amortizada pela outorga da respecti-
va escritura ou, em caso de recusa, pelo depósito da primeira presta-
ção, e o preço da amortização será o valor da quota segundo o balan-
ço aprovado.

6 — A amortização poderá ser decidida e celebrada no prazo má-
ximo de 90 dias, contados a partir da data em que se for o caso, a
sociedade tiver tido conhecimento do facto que lhe der causa.

7 — O pagamento do preço da amortização será feito na sede em
três prestações iguais, vencendo-se a primeira no dia imediato ao da
celebração da escritura ou momento equivalente, se outra forma de
pagamento não for acordada.

8 — A sociedade tem sempre o direito de antecipar, como enten-
der, o vencimento das prestações.

9 — As prestações em dívida vencerão o juro anual corresponden-
te aos juros de depósito a prazo, para tal período, praticado em geral
pela Banca, diminuídas de três por cento.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2010015010

MIRASURF — EQUIPAMENTO E VESTUÁRIO
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 901
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504306227.

Certifico que foram depositados os documentos de prestações de
contas relativos ao exercício dos anos de 1998, 1999 e 2000.

21 de Junho de 2004. — A Ajudante, Catarina Batista de Oliveira
Paulino. 1000265286

SINTRAL — COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4047
(Sintra), identificação de pessoa colectiva n.º 501665552.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

17 de Junho de 2004. — A Ajudante, Catarina Batista de Oliveira
Paulino. 1000265306

VALTENIS — ACTIVIDADES DESPORTIVAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9386
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504096788; núme-
ro e data da apresentação: 1529/020604.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2004. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000263675

ÁTRIO-PARQUE — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 628
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506460452; inscri-
ções n.os 1 e 2; números e datas das apresentações: 29/030725 e
46/040427.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constante do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração, sede

1 — A sociedade adopta a denominação Átrio-Parque — Empre-
endimentos Imobiliários e Turísticos, S. A., e durará por tempo inde-
terminado.

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Emídio Navarro,
81, em Cascais, freguesia e concelho de Cascais, mas poderá ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, por
simples deliberação da administração.

3 — Mediante deliberação da administração, a sociedade poderá
estabelecer, quer em território nacional, quer no estrangeiro, sucur-
sais, agências, delegações, ou qualquer outra forma de representação
permanente.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social da sociedade é a compra e venda de imóveis, cons-
trução e promoção de empreendimentos imobiliários e turísticos.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 — O capital social é de € 100 000, representado por 10 000
acções com o valor nominal de € 10 cada, encontrando-se integral-
mente realizado.

2 — As participações no capital são representadas por títulos de
1, 10, 50 ou 100 acções.

3 — Os títulos representativos das acções, bem como os das obri-
gações, serão assinados pela administração.

4 — Todas as acções são iguais em direitos e obrigações.
5 — .As acções serão, na sua totalidade, ao portador e livremente

transmissíveis, podendo ser convertidas pela sociedade, a requerimen-
to e a expensas dos accionistas.

ARTIGO 4.º

Aumento e diminuição do capital

1 — O capital social só poderá ser aumentado ou diminuído, por
deliberação da assembleia geral, expressamente convocada para esse fim.

2 — Os accionistas terão, na proporção das acções que possuírem,
direito de preferência nos aumentos de capital.

ARTIGO 5.º

Obrigações e operações sobre títulos

A sociedade poderá emitir obrigações, mesmo quando convertíveis
em acções, e adquirir acções e obrigações próprias, nos termos da lei.
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CAPÍTULO II

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Composição

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas que possu-
am uma ou mais acções, devendo fazer prova da sua titularidade
mediante declaração da instituição bancária onde estejam deposita-
das, comunicada à sociedade até oito dias antes da realização da as-
sembleia geral, ou mediante exibição dos respectivos originais.

2 — Contar-se-á um voto por cada 10 acções, pertencentes ao
mesmo titular, aos mesmos comproprietários, ou aos mesmos pro-
prietários agrupados nos termos do número seguinte.

3 — Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rias para conferir um voto em assembleia geral, poderão agrupar-se
de forma a completarem o número necessário e fazer-se representar
por um dos agrupados.

4 — Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar livremente nas assembleias gerais pelo seu cônjuge, as-
cendente ou descendente, ou por outro accionista.

5 — Os accionistas que sejam pessoas colectivas só podem fazer-
-se representar através dos seus representantes legais, ou de terceiros
expressamente mandatados para este efeito, ou de outro accionista.

6 — Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
mediante carta em que o accionista se identifica devidamente e assi-
na, especificando ainda a assembleia geral para a qual são conferidos
os respectivos poderes.

7 — Podem assistir e participar nas assembleias gerais os membros
dos órgãos sociais e os accionistas sem direito a voto.

ARTIGO 8.º

Mesa

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, que substituirá o primeiro nas suas faltas, os quais serão
eleitos para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos, sejam
ou não accionistas da sociedade.

ARTIGO 9.º

Convocação

1 — As convocatórias para as reuniões da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima legal e mediante anúncio publi-
cado nos termos da lei, podendo desde logo ser marcada uma segunda
data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na pri-
meira data marcada.

2 — Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem o subs-
tituir, compete convocar a assembleia para reunir no primeiro tri-
mestre de cada ano, a fim de deliberar sobre as matérias que, por lei,
sejam da sua competência, e ainda para deliberar sobre quaisquer as-
suntos de interesse para a sociedade que sejam expressamente indica-
dos na convocatória.

3 — O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente a
assembleia geral sempre que tal lhe seja solicitado por escrito pela
administração, pelo conselho fiscal ou por accionistas que possuam,
pelo menos, 25 % do capital social, devendo ser-lhe indicado com
precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e a necessidade de reu-
nir a assembleia.

4 — Porém, no caso previsto no número anterior, a assembleia
geral convocada a requerimento de accionistas não se realizará se não
estiverem presentes ou representados titulares de acções que totali-
zem, no mínimo, o valor exigido para a convocação da assembleia.

ARTIGO 10.º

Deliberações

1 — A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
ção, desde que estejam presentes ou representados, accionistas cujas
acções correspondam à maioria do capital social realizado.

2 — Em segunda convocatória, a assembleia poderá reunir e deli-
berar validamente, seja qual for o número de accionistas presentes ou
representados e o quantitativo do capital social a que correspondam
as respectivas acções.

3 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei ou os es-
tatutos exigirem maioria qualificada.

4 — A assembleia geral poderá deliberar que, no decurso do exercí-
cio, sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, com

ressalva das reservas a constituir ou já constituídas, nos termos da lei
e do artigo 15.º n.º 2.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 11.º

Composição

1 — A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, incumbem ao administrador úni-
co, ou a um conselho de administração que será composto por três
membros, de entre os quais um presidente, eleitos pela assembleia geral
para períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos.

2 — Quando a sociedade for administrada por um administrador
único, aplicam-se, com as necessárias adaptações, as disposições rela-
tivas ao conselho de administração.

3 — O conselho de administração fica investido dos poderes ne-
cessários para o efeito de assegurar a gestão das actividades da socie-
dade e de todos os seus negócios, podendo designadamente:

a) Celebrar contratos no âmbito da actividade corrente da socie-
dade e para prossecução do seu objecto social;

b) Contratar e despedir pessoal;
c) Adquirir, alienar, locar e onerar bens móveis, incluindo veículos

automóveis;
d) Adquirir, alienar, locar, hipotecar ou por qualquer outra forma

onerar bens imóveis;
d) Adquirir, alienar, locar ou onerar acções ou outras participações

sociais e obrigações, no capital de outras sociedades, mesmo que de
objecto diferente do seu, bem como entrar em quaisquer formas legal-
mente admitidas de associação, nomeadamente agrupamentos com-
plementares de empresas, com quaisquer pessoas singulares ou colec-
tivas;

e) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e/ ou imobi-
liária;

f) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras equivalentes, no
mercado nacional ou estrangeiro, e aceitar a fiscalização das entida-
des mutuantes;

g) Prestar garantias, cauções e avales quando sejam no interesse da
sociedade;

h) Dar e tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
i) Abrir e movimentar contas bancárias;
j) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais, desde que relacionados com a actividade social;
m) Designar pessoas, individuais ou colectivas, para o exercício de

cargos sociais noutras sociedades;
n) Conferir poderes forenses, incluindo para confessar, desistir e

transigir em qualquer acção ou procedimento judicial ou arbitral.
4 — O conselho de administração poderá delegar, no todo ou em

parte, num ou mais dos seus administradores, as suas competências e
os seus poderes de gestão e de representação social, designadamente
os descritos no número anterior, sem prejuízo da sua própria compe-
tência para deliberar sobre os mesmos assuntos.

5 — A administração poderá constituir mandatários ou procurado-
res da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

ARTIGO 12.º

Reuniões

1 — O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez por
trimestre e sempre que for convocado pelo presidente, ou por dois
administradores.

2 — Qualquer membro do conselho de administração poderá fazer-
-se representar numa reunião do conselho por outro administrador,
mediante carta dirigida ao respectivo presidente, que só poderá ser
utilizada uma vez.

3 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos, tendo o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

ARTIGO 13.º

Representação

1 — A sociedade fica obrigada, nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do administrador único ou pelas assinaturas, em

conjunto, de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um ou mais administradores delegados, dentro

dos limites da delegação do conselho, de acordo com o disposto no
artigo 11.º n.º 4;
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c) Pela assinatura de um ou mais mandatários ou procuradores da
sociedade, constituídos para fins específicos e determinados, nos ter-
mos dos respectivos mandatos ou procurações.

2 — A sociedade poderá ser representada por qualquer membro do
conselho de administração nas assembleias gerais das sociedades em
cujo capital participe.

3 — Em situações de mero expediente, bastará a assinatura de um
administrador, ou mandatário para tal autorizado.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 14.º

Composição

1 — A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal úni-
co, que deve ser um revisor oficial de contas ou uma Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, devendo ser indicado um suplente.

2 — O fiscal único será eleito pela assembleia geral por um perío-
do de quatro anos, podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Lucros, remunerações e disposições
transitórias

ARTIGO 15.º

Lucros

1 — Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva le-
gal, os lucros líquidos de cada exercício serão aplicados conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 — No decurso de cada exercício, podem ser feitos aos accionis-
tas adiantamentos sobre lucros ou distribuição de reservas, nos ter-
mos permitidos por lei e desde que deliberado pela assembleia geral,
nos termos do artigo 11.º, n.º 4.

ARTIGO 16.º

Remunerações

1 — As retribuições de qualquer espécie que devam ou não auferir
cada um dos membros dos órgãos sociais serão fixadas e a todo o
tempo revisíveis pela assembleia geral.

2 — Com excepção do órgão de fiscalização, todos os membros
dos restantes órgãos sociais não são remunerados, excepto quando
deliberado em contrário pela assembleia geral.

3 — O valor da remuneração dos membros dos órgãos sociais não
poderá exceder 25 % dos lucros do exercício.

ARTIGO 17.º

Disposição transitória

1 — A sociedade assume a obrigação de pagar todas as despesas
inerentes à sua constituição.

2 — A sociedade fica desde já autorizada a adquirir quaisquer bens
imóveis ou direitos imobiliários, necessários à prossecução da sua
actividade, bem como a celebrar para o referido fim quaisquer
contratos-promessa ou escrituras públicas de aquisição, nos termos e
condições que o administrador único entenda convenientes.

3 — Para os efeitos previstos no número anterior, consideram-se
adquiridos e ratificados pela sociedade os direitos e obrigações emer-
gentes de todos os negócios jurídicos que sejam celebrados em nome
da sociedade pelo administrador que a vincula, nos termos dos pre-
sentes estatutos, a partir da data da sua constituição e antes mesmo
de efectuado o seu registo, ficando para tal, desde já, conferida a res-
pectiva autorização.

ARTIGO 18.º

Primeiros membros dos órgãos sociais

Ficam desde já nomeados os membros dos órgãos sociais, para o
quadriénio 2003-2006, que são os seguintes:

Mesa da assembleia geral: presidente — Dr. Vasco Alberto Ribeiro
Soares da Veiga, casado, com escritório na Avenida de Emídio Navar-
ro, 81, 2750-337 Cascais; secretário — Dr. António Taborda Ferrei-
ra Lopes Cardoso, solteiro, maior, residente na Quinta de São Sebas-

tião, 2710 Sintra; administradora única — Dr.ª Ana Carolina da Câ-
mara Rego Costa, solteira, maior, com escritório na Avenida da Li-
berdade, 224, 1250-148 Lisboa; fiscal único: efectivo — Dr. Duncan
Paul MacGregor, casado, com escritório na Avenida de Emídio Na-
varro, 81, 2750-337 Cascais.

Apresentação n.º 46/040427.
Complementar.
Facto: nomeação do fiscal suplente.
Suplente: Victor Manuel Chong Fook Varagilal, casado, residente

na Avenida de Ernest Solvay, 1, 11.º, A, Póvoa de Santa Iria.
Data da deliberação: 8 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2005881368

ILDA & FILHOS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3411
(Cascais), identificação de pessoa colectiva n.º 501712382; núme-
ro e data da apresentação: 8248/20021023.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276847

CARPINTARIA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8849
(Cascais); números e data das apresentações: 8279 e 8280/
20021024.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documento de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276866

PANOS LATINOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9508
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503987859; núme-
ro e data da apresentação: 7736/20021002.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documento de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276946

IMPERATRIZ CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 34 997
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500534250; núme-
ro e data da apresentação: 7750/20021003.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documento de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276918
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MIRASURF — EQUIPAMENTO E VESTUÁRIO
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 901
(Cascais); número e data da apresentação: 7771/20021003.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276948

SURFAR — EQUIPAMENTO E VESTUÁRIO
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4880
(Cascais); número e data da apresentação: 7770/20021003.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276927

E. P. M. — EDIÇÕES E PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 359
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505504154; número
e data da apresentação: 7777/20021003.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276957

IMOBILIÁRIA DA ESTRELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 322
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502385405; número
e data da apresentação: 7724/20021002.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276994

RUBEN & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 322
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500236607; número
e data da apresentação: 7727/20021002.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276989

CERVEJARIA O CARDANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2868
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500594260; número
e data da apresentação: 8173/20021021.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000277007

TRAUMARTIS — CLÍNICA DE ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 948
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504294202; núme-
ro e data da apresentação: 7618/27092002.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276983

TERESA & FILIPE AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2001
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500869243; núme-
ro e data da apresentação: 7627/27092002.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000277028

SELECÇÃO MÓVEIS — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5513
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501844902; número
e data da apresentação: 7527/25092002.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000277050

S. T. I. — SOCIEDADE DE TRADING
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3517
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501758585; núme-
ro e data da apresentação: 7585/27092002.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000277043
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JOÃO MARTINS SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 513
(Cascais); número e data da apresentação: 7090/20020903.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276036

A IDADE DO CAFÉ — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 030
(Oeiras); número e data da apresentação: 6169/20020731.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276080

DIGITAL GRAFITIS — IMPRESSÃO E PRODUÇÃO
DE IMAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 867
(Oeiras); número e data da apresentação: 6911/20020821.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276143

SILVA & PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 374
(Cascais); número e data da apresentação: 6258/20020801.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276240

MANUEL MARTINS LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9286
(Cascais); número e data da apresentação: 7051/20020902.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276242

MANUEL MARTINS LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9286
(Cascais); número e data da apresentação: 7050/20020902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276245

PARCEQ — FÓRUM DE CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 007
(Oeiras); número e data da apresentação: 7065/20020902.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276268

COISAS DO SURF — ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9917
(Cascais); número e data da apresentação: 6654/20020809.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2006652648

MERCNET — COMÉRCIO E SERVIÇOS
NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 944
(Oeiras); número e data da apresentação: 6970/20020826.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2006653202

PEQUENO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6682
(Oeiras); número e data da apresentação: 2686/26062002.

Certifico que, em relação a 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 Con-
ceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000276667

U.  A.  — ULTRA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9926
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504154109; núme-
ro e data da apresentação: 7637/27092002.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000277083
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PENOVO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7538
(Cascais); número e data da apresentação: 7343/20020918.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000277084

RAPIFOTO — FOTOGRAFIA E MATERIAL
FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 218
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503688312; número
e data da apresentação: 8356/20021024.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2006730835

CRISTART — ARTE DA BELEZA — SALÃO
DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8913
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503797673; núme-
ro e data da apresentação: 8784/20021113.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000277250

PORTUNHOL — GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8248
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503414816; núme-
ro e data da apresentação: 8800/20021113.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000277242

LUXOR NÁUTICA — ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E NÁUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9837
(Oeiras); número e data da apresentação: 8511/021029.

Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Jo-
aquim Solano Pires. 2000771912

MARIR — TORREFACÇÃO DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º  2694
(Oeiras); número e data da apresentação: 6889/020820.

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.

25 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 1000277419

LISBOA — 1.A SECÇÃO

AMPHIBIA — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5960/960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503653560;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 52/20020107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, e subscrito por ambos

os sócios em partes iguais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, esta integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada sócio.

4 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Pal-
ma. 1000277940

BOLSA — CONFECÇÕES E PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 710; identificação de pessoa colectiva n.º 500046263; data
da inscrição: 170603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2002480281

EXPOREBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3527; identificação de pessoa colectiva n.º 502895802; data da
inscrição: 170603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2001019777

ALGODÃO PURO — CAMISEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6219/961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503729507;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 33/021007.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Luísa Pinto da Fonseca Rodri-

gues, por renúncia, em 31 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2011350573
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BIG BIT — PRODUÇÃO DE SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9806; identificação de pessoa colectiva n.º 505148226; data da
inscrição: 120705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010614151

BARLACO — CONSTRUÇÃO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 048; identificação de pessoa colectiva n.º 501961410; data
da inscrição: 24062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2003110577

BARLACO — CONSTRUÇÃO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 048; identificação de pessoa colectiva n.º 501961410; data
da inscrição: 24062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2001003552

ALFAIATARIA LONDRINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 640; identificação de pessoa colectiva n.º 500498857; data
da inscrição: 30062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002935297

ATELIER DO DENTE — CENTRO DE REABILITAÇÃO
ESTOMATOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3618; identificação de pessoa colectiva n.º 503235717; data da
inscrição: 060705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 1000293653

BAV — PORTUGAL, TECNOLOGIA AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6684; identificação de pessoa colectiva n.º 503887960; data da
inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011339979

ALVAFLOR — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8349; identificação de pessoa colectiva n.º 504486497; data da
inscrição: 060705.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999, 2001, 2002
e 2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525710

ARTE E FALA — TERAPIA DA FALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 709; identificação de pessoa colectiva n.º 506962601; data
da inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011339944

ANDROCLINIC — UROLOGIA E MEDICINA SEXUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1974; identificação de pessoa colectiva n.º 502850540; data da
inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011339936

A. CARVALHO PEREIRA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5614; identificação de pessoa colectiva n.º 503764388; data da
inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011339952

ABRANTINA — INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3414; identificação de pessoa colectiva n.º 503259241; data da
inscrição: 080705.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010490835
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DAR-A-VER — ESTUDOS E PROJECTOS
DE MUSEOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 014; identificação de pessoa colectiva n.º 500389446; data
da inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010548795

BAPTISTA MARQUES — DIAGNÓSTICA
E REAGENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 177; identificação de pessoa colectiva n.º 501439110; data
da inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011339960

DIAS & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 030; identificação de pessoa colectiva n.º 500084793; data
da inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011339928

AUTO TÁXIS GIPSOFILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 241; identificação de pessoa colectiva n.º 500320012; data
da inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010593740

ATLANTA — ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6403; identificação de pessoa colectiva n.º 503800538; data da
inscrição: 130705.

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

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003923551

ATOMIP — ESTUDOS ECONÓMICOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 429; identificação de pessoa colectiva n.º 505753553; data
da inscrição: 130705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003937048

DELUXE VIDEO SERVICES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2097; identificação de pessoa colectiva n.º 501765450; data da
inscrição: 04072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008297543

EUROPAGUI — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5630/951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503540862;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 24/021119.

Certifico que foi registada a dissolução em 12 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Pal-
ma. 2006363247

DE VISU — ESTUDOS E PROJECTOS DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 913; identificação de pessoa colectiva n.º 501839232; data
da inscrição: 02072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008297080

AUX ARMES DE BRETAGNE — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7816; identificação de pessoa colectiva n.º 504251350; data da
inscrição: 08072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008447537

AUTO TÁXIS ALMEIDA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 842; identificação de pessoa colectiva n.º 500517649; data
da inscrição: 02072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2002060185
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BADIA — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8275; identificação de pessoa colectiva n.º 503497096; data da
inscrição: 01072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008450120

EQUILIBRIUM — REPRESENTAÇÕES DE MODA
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4906; identificação de pessoa colectiva n.º 503310417; data da
inscrição: 24062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Irene Pal-
ma. 2002726396

AUTO TÁXIS LIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500522910; data
da apresentação: 090703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Go-
mes Coelho da Silva. 2002503311

DYWIDAG — SISTEMAS INTERNACIONAIS
DE CONSTRUÇÃO E PRÉ-ESFORÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5731/960122; identificação de pessoa colectiva n.º 503575194;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 27/20020404.

Certifico que foi registado seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Pal-
ma. 1000276258

ARTUR JOSÉ SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 330; identificação de pessoa colectiva n.º 500031584; data
da apresentação: 270603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Go-
mes Coelho da Silva. 1000276687

ELECTRO PRINCESA — AUTO SERVIÇO
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 395; identificação de pessoa colectiva n.º 501799699; data
da inscrição: 30062003.

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 Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Pal-
ma. 2000994342

LISBOA — 3.A SECÇÃO

TECNIBRASIL — COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA
E REPARAÇÕES EM AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 701/050930; identificação de pessoa colectiva n.º 507362152;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 35/050930.

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

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma TECNIBRASIL — Comércio, Assistên-
cia e Reparações em Automóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 56-A, rés-
-do-chão, freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração, poderá
a sede social ser transferida dentro do mesmo concelho o qual pode-
rá, ainda, criar filiais, sucursais, agências, ou quaisquer outras formas
de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio de acessórios, assistência
e reparações auto.

ARTIGO 4.º

Participações sociais

A sociedade poderá ainda participar no capital social de outras socie-
dades, com igual ou diferente objecto social do seu, mesmo que regi-
das por leis especiais, bem como em agrupamentos complementares
de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e lucros

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de duzentos e cinquenta mil euros, integralmente
subscrito, sendo representado em 50 000 acções ordinárias, no valor
nominal de cinco euros cada uma, encontrando-se parcialmente rea-
lizado no valor de duzentos e trinta e sete mil e quinhentos euros
sendo o montante em falta no valor de doze mil e quinhentos euros,
a realizar no prazo máximo de três anos a partir de hoje.

ARTIGO 6.º

Acções

1 — As acções serão nominativas, salvo deliberação prévia da as-
sembleia geral tomada por maioria de dois terços dos votos.

2 — As acções serão escriturais ou tituladas.
3 — As acções, quando escriturais, seguem o regime previsto na lei

comercial e no Código dos Valores Mobiliários.
4 — As acções, quando tituladas, serão representadas por títulos de

1, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais acções.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 — Com excepção do infra-disposto no n.º 6, os accionistas
conferem-se mutuamente o direito de preferência na eventual aliena-
ção de acções de que sejam titulares.

2 — O accionista alienante deverá comunicar, mediante envio de
carta registada com aviso de recepção, a todos os demais Accionistas
a sua intenção de alienação, identificando o interessado, o número de
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acções a transmitir, o preço, termos de pagamento do preço e demais
condições do negócio.

3 — O conselho de administração deverá facultar ao accionista
alienante, a pedido escrito deste, a identificação e moradas dos acci-
onistas.

4 — No prazo máximo de oito dias contados da data da recepção
da comunicação acima referida no n.º 2, os Accionistas preferentes
deverão declarar, igualmente mediante carta registada com aviso de
recepção a enviar para o Accionista alienante, se pretendem ou não
exercer os respectivos direitos de preferência, sendo que o silêncio
será considerado, para todos os efeitos, como renúncia a esse direito.

5 — Sendo vários os accionistas a exercer os respectivos direitos
de preferência, abrir-se-á licitação entre eles.

6 — O disposto no presente artigo não terá aplicação desde que o
accionista alienante demonstre e comunique, previamente e por es-
crito, aos demais accionistas que o terceiro adquirente é uma socie-
dade comercial de que seja administrador ou gerente, conforme o caso,
há, pelo menos, dois anos ou cujo capital social seja por ele maiori-
tariamente detido há mais de dois anos e declare que inexistem quais-
quer contratos, acordos ou negociações em curso que possam condu-
zir à perda desse domínio.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 — A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo entre o titular e a sociedade;
b) Se o respectivo titular usar do direito à informação que a lei lhe

confere para daí retirar vantagens que, directa ou indirectamente,
causem prejuízo à sociedade ou a qualquer outro accionista;

c) Se o accionista, sendo membro de órgão social, incentivar ou,
mesmo, desviar clientela, negócios, compras ou vendas da sociedade
para terceiras entidades que com esta estejam em concorrência no
concelho de Lisboa ou concelhos limítrofes, entendendo-se por estes
os que integrem a área metropolitana de Lisboa;

d) Se as acções forem afectadas por qualquer procedimento ou di-
ligência judicial que, directa ou indirectamente, possa envolver a sua
transmissão forçada, limitação de posse ou exercício dos respectivos
direitos sociais;

e) Em caso de declaração de falência do titular.
2 — A deliberação da amortização deverá ser tomada em assem-

bleia geral no prazo máximo de um ano a contar da data do conheci-
mento formal pela sociedade do facto que fundamenta a amortização.

3 — As acções serão sempre amortizadas pelo respectivo valor
nominal.

ARTIGO 9.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir quaisquer tipos de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições que, para elas, vierem a ser fixadas pelo
conselho de administração o qual fica, para tanto, a dispor de plenos
poderes.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

Os lucros de cada exercício poderão, ou não, ser distribuídos, tendo
a finalidade que para eles vier a ser aprovada em assembleia geral, por
maioria dos votos, presentes ou representados, sem observância do
imperativo contido no n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração poderá decidir, mediante consenti-
mento prévio do fiscal único, efectuar, no segundo trimestre de cada
ano, um adiantamento sobre os lucros distribuíveis nas condições le-
gais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto ou detentores de títulos de subscrição que, até oito dias antes da
data prevista para a realização da reunião, tenham:

a) As respectivas acções registadas na sociedade, se forem nomi-
nativas;

b) As acções ao portador registadas ou depositadas em cofres soci-
ais ou de instituições de crédito, devendo, neste caso, apresentar ao
presidente da mesa geral carta emitida pela instituição em causa, com-
provativa do depósito ou registo das acções.

ARTIGO 13.º

Representação de accionistas

Os accionistas podem fazer-se representar por outros accionistas
ou, mesmo, por quaisquer terceiros, não accionistas, desde que entre-
guem na sociedade, até oito dias antes da data prevista para a realiza-
ção da reunião, para conferência pelo presidente da mesa da assem-
bleia geral, o respectivo instrumento de representação.

ARTIGO 14.º

Votos

A cada acção corresponde um voto, cabendo ao presidente da mesa
da assembleia geral determinar a forma do exercício do voto.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por períodos de quatro anos, podendo ser ree-
leitos, sendo que, em caso de impedimento de ambos, a assembleia
geral designará quem os substitua durante o impedimento.

ARTIGO 16.º

Derrogação de normas

A assembleia geral poderá, por maioria simples dos votos, afastar
a aplicação de qualquer norma dispositiva do Código das Sociedades
Comerciais, cabendo-lhe, ainda, deliberar sobre a remuneração e pres-
tação de caução, ou ausência das mesmas, pelos membros dos órgãos
sociais, ficando, desde já, dispensados de prestar caução os membros
que forem designados no contrato de sociedade.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 17.º

Composição

A sociedade será gerida por um conselho de administração com-
posto por um número ímpar de membros, com um mínimo de três e
um máximo de sete, eleitos em assembleia geral, por períodos de
quatro anos, podendo ser reeleitos, a qual poderá, ainda, eleger um
administrador suplente.

ARTIGO 18.º

Competências

O conselho de administração tem as funções e competências que
lhe estão atribuídas por lei e pelos presentes estatutos, nomeadamen-
te as especificadas no artigo  406.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, devendo reunir, pelo menos, uma vez em cada mês.

ARTIGO 19.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura conjunta de dois administradores;
b) Com a assinatura de um administrador, se o mesmo dispuser de

delegação específica do conselho de administração para a prática do
acto ou de categorias de actos, vertida em acta;

c) Com a assinatura de um procurador com poderes para o acto ou
categoria de actos, nos termos da respectiva procuração.

ARTIGO 20.º

Procuradores

O conselho de administração pode constituir terceiros como re-
presentantes ou procuradores da sociedade para actos ou categorias
específicas de actos.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 21.º

Fiscal único e fiscal suplente

A fiscalização da sociedade fica a cargo de um fiscal único, eleito
em assembleia geral, sendo, ainda, eleito um suplente, por períodos
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de quatro anos, podendo ser reeleitos, tendo as funções e competên-
cias que são legalmente cometidas.

Designação dos órgãos sociais, em 19 de Setembro de 2005:
Período: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Jorge Fernando Coelho

Ferreira, Rua de Santo António à Estrela, 33, 2.º, direito, Lisboa;
vogais: Carlos Alexandre Fernandes da Silva, Urbanização Real Forte,
lote 5, 5.º, A, Sacavém, Loures, e Carlos Miguel Nunes Craveira,
Avenida de 24 de Setembro, 8, 2.º, direito, Vialonga, Vila Franca de
Xira.

Fiscal único: efectivo — Matos, Soares & Vaz, SROC, Avenida das
Tulipas, 10, rés-do-chão, B, Miraflores, Algés; suplente — Manuel
Joaquim dos Santos Ramos Vaz, Avenida das Tulipas, 10, rés-do-chão,
B, Miraflores, Algés, ROC.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009908031

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CERES — PRODUTOS CERVEJEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06072; identificação de pessoa colectiva n.º 502975490; ins-
crição n.º 09; número e data da apresentação: 15/041214.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 15/041214.
Encerramento da liquidação. Data da aprovação das contas: 2 de

Abril de 2004.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2000778291

PASSO CRIATIVO PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 138; identificação de pessoa colectiva n.º 503727695; nú-
mero e data da apresentação: 8826/030703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006573080

CERVEJARIA SNACK RETIRO DO CHILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3301; identificação de pessoa colectiva n.º 503043516; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adéri-
to Almeida Brazão Carvalho. 2005069175

PORTUMASA — MANUTENÇÃO E MONTAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6604; identificação de pessoa colectiva n.º 504022423; data da
apresentação: 20031001.

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 Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adéri-
to Almeida Brazão Carvalho. 2002537070

M. D. S. — MERCADO DIRECTO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1137; identificação de pessoa colectiva n.º 502646705; núme-
ro e data da apresentação: 10 576/080703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fáti-
ma Pepe da Silva Fernandes. 2009340019

MOBITEL — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COMPLEMENTARES MÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 301; identificação de pessoa colectiva n.º 502533579; data da
apresentação: 030704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xam-
bre da Costa Carreto. 2002713987

CHÁVENA QUENTE — SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06356; identificação de pessoa colectiva n.º 503933767; data
da apresentação: 20031003.

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 Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adéri-
to Almeida Brazão Carvalho. 2009334140

COMPANHIA PRÓPRIA — FORMAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06566; identificação de pessoa colectiva n.º 503994138; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
24/041215.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 24/041215.
Cessação de funções dos gerentes Mariana Carteiro Leandro Go-

mes e Rui Vasco Abreu Carvalho dos Santos Correia, por renúncia,
em 1 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2009318404

COMPTA INTERNACIONAL — INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3696; identificação de pessoa colectiva n.º 503251321; data da
apresentação: 030703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Almerinda Xam-
bre da Costa Carreto. 2002953325



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 41 — 27 de Fevereiro de 2006 4360-(61)

MOTOMAR — NÁUTICA, TURISMO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 535; identificação de pessoa colectiva n.º 500786356; data
da apresentação: 20030630.

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 Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adéri-
to Almeida Brazão Carvalho. 1000275763

CONFECÇÕES VANUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 512; identificação de pessoa colectiva n.º 500071209; nú-
mero e data da apresentação: 4254/030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2001092806

PÉ DE SALSA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
PARA CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5542; identificação de pessoa colectiva n.º 503718262; núme-
ro e data da apresentação: 4134/030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000276479

MAXIDUO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8109; identificação de pessoa colectiva n.º 504385011; núme-
ro e data da apresentação: 4376/030618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000276573

MATTER MÚLTIPLOS DE ARTE ORIGINAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 897; identificação de pessoa colectiva n.º 505550539; nú-
mero e data da apresentação: 2328/030519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 2003204709

LOURES

PREDIJALES — AGÊNCIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 163/
971118; identificação de pessoa colectiva n.º 503998877.

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

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009596820

VALE DE ABRAÃO — SOCIEDADE AGRO-SÍLVICOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 497;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507304632; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20050930.

Certifico que, por escritura de 15 de Julho de 2005, a fl. 8 do livro
n.º 12-A do Cartório Notarial de Anabela dos Santos de Aguiar Pinto,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vale de Abraão — Sociedade Agro-
-Silvícola, S. A.

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta da Mata, sala E, 15,
Sete Casas, freguesia e concelho de Loures.

3 — Mediante simples deliberação do conselho de administração,
pode a sociedade deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou
para qualquer outro, limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agro-silvícola, pecuária
e apícola de terrenos próprios ou alheios e comercialização dos fru-
tos neles produzidos.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode livremente associar-se a quaisquer pessoas singu-
lares ou colectivas ou a quaisquer agrupamentos complementares de
empresas ou entidades de natureza semelhante e participar na sua
administração e fiscalização, bem como livremente adquirir partici-
pações em quaisquer sociedades, de responsabilidade limitada ou ilimi-
tada, incluindo sociedades reguladas por lei especial, qualquer que seja
o objecto destas sociedades e ainda em quaisquer agrupamentos com-
plementares de empresas ou entidades de natureza semelhante.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, representado por 50 000 acções, com o valor nominal
de um euro cada.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são ao portador, podendo ser convertidas em no-
minativas, ficando a cargo dos accionistas as despesas da sua conver-
são.

2 — Poderá haver títulos representativos de 1, 10, 100, 500 e
1000 acções.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá emitir quaisquer espécies de obrigações nos
termos e condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

2 — Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de
obrigações, na proporção das acções que possuírem, salvo deliberação
em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias nos termos e dentro
dos limites legais.

CAPÍTULO III

Deliberação dos accionistas

ARTIGO 8.º

As deliberações dos accionistas são tomadas em assembleias gerais,
sem prejuízo do direito de serem tomadas deliberações unânimes por
escrito.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral, quando constituída nos termos da lei e do
presente contrato, representa a universalidade dos accionistas sendo
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as suas deliberações obrigatórias para todos, ainda que ausentes, dissi-
dentes ou incapazes.

2 — A assembleia geral é composta por todos os accionistas que
possua 1000 ou mais acções.

3 — Os accionistas que possuírem número inferior de acções, só
poderão participar nas assembleias gerais, se agrupados de modo a
completar aquele número mínimo de acções, fazendo-se representar
por um dos agrupados.

4 — Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, pode-
rão fazer-se representar na assembleia geral, por outro accionista,
também com direito a voto, ou pelas demais pessoas a quem a lei
imperativamente atribuir tal faculdade.

5 — Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas, serão repre-
sentadas pelas pessoas a quem legalmente couber tal poder.

6 — Os instrumentos de representação voluntária dos accionistas
na assembleia geral, deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, com cinco dias de antecedência, em relação à
data aprazada para a reunião.

7 — As assembleias gerais serão convocadas por simples cartas
registadas, dirigidas aos accionistas, expedidas com antecedência mí-
nima de 15 dias, salvo nos casos em que a lei exija outra forma de
convocatória.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos em assembleia geral por um período de quatro anos,
reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 11.º

1 — Em qualquer convocação, a assembleia geral só delibera desde
que estejam presentes ou representados accionistas com direito a voto,
que representem mais de cinquenta por cento do capital social.

2 — Nos casos em que a lei ou o presente contrato prescrevem
quórum diverso, observar-se-ão as disposições aplicáveis.

ARTIGO 12.º

1 — Cada grupo de 100 acções corresponde a um voto.
2 — As deliberações da assembleia geral, são tomadas por maioria

dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital represen-
tado, ressalvados os casos em que a lei ou o contrato exijam maioria
qualificada.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único, eleito em assembleia geral, por um período de quatro anos,
reelegível, uma ou mais vezes, podendo ser ou não accionistas.

2 — O administrador manter-se-á em funções até à sua efectiva
substituição.

ARTIGO 14.º

1 — O administrador único, tem os mais amplos e ilimitados po-
deres, neles se incluindo a aquisição, alienação e onerarão de quais-
quer bens, móveis ou imóveis.

2 — O administrador único poderá constituir procuradores para
desempenho de actos específicos.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção do administrador único;
b) Pela intervenção de um ou mais procuradores.

ARTIGO 16.º

É vedado ao administrador único, obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor e outros actos semelhantes estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 17.º

O administrador único, fica dispensado de caucionar a sua respon-
sabilidade, salvo deliberação em contrário, tomada pela assembleia
geral.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 18.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, revi-
sor oficial de contas, ou a uma sociedade de revisores oficiais de contas.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente, que será, igualmente,
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores de contas. O fiscal
único e o suplente são eleitos em assembleia geral por um período de
quatro anos, reelegíveis uma ou mais vezes e manter-se-ão em fun-
ções, até à sua efectiva substituição.

CAPÍTULO VI

Balanço, contas anuais e aplicação
de resultados

ARTIGO 19.º

O exercício económico coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício económico depois de
deduzida a percentagem mínima legal destinada a constituição da res-
pectiva reserva, terão a aplicação que a assembleia geral determinar,
sem qualquer limitação, podendo, no todo ou em parte, ser destinados
a outras quaisquer reservas e fundos sociais, ou distribuídos pelos ac-
cionistas.

CAPÍTULO VII

ARTIGO 21.º

1 — A dissolução e a liquidação da sociedade reger-se-ão pelas dis-
posições legais.

2 — Salvo diferente deliberação da assembleia geral, o conselho de
administração da sociedade, em exercício, passara a ser liquidatário
desta a partir do momento em que for deliberada a dissolução.

ARTIGO 22.º

Para todas as questões emergentes do presente contrato é com-
petente o foro da comarca de Loures, com renúncia a qualquer
outro.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596471

TRANSPORTES ANTÓNIO RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 398;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505996413.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

28 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003901744

LOURESGRÁFICA — SOCIEDADE DE ARTES
GRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05796/
860808; identificação de pessoa colectiva n.º 501709304.

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. 2007533464

COMBUSTEC — ASSISTÊNCIA TÉCNICA À INDÚSTRIA
PETROLÍFERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 505511533.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2002.

19 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002493910
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PLANO INTERIOR — CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO
DE INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 499;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507433688; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/20050930.

Certifico que, por escritura de 9 de Agosto de 2005, a fl. 34 do
livro n.º 429 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em epígrafe em que
é única sócia Cidália de Jesus do Rosário Pinto Meireles, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Plano Interior — Construção e
Remodelação de Interiores, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Portela, na Avenida das Esco-
las, 207, bloco A, 1.º, direito, freguesia de Portela, concelho de Lou-
res.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e administração de imóveis;
remodelação e beneficiação de imóveis; consultadoria e serviços na
área de design de interiores e remodelação de espaços; construção civil;
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete à sócia única ou a não só-
cios, a nomear pela sócia única, com ou sem remuneração, conforme
aquela decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — A sócia única fica, desde já, nomeada gerente.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009619080

DUARCADAS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 501;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507398769; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20051003.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 125 a fl. 127 do livro n.º 434 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade

em epígrafe entre Rajiv Babu Duarcadas, Jiteche Babu Duarcadas e
Sanjivo Babu Duarcadas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Duarcadas — Importação e Expor-
tação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede nas Torres da Bela Vista, na Rua
de José Afonso, Edifício 3, 9.º, B, freguesia de Santo António dos
Cavaleiros, concelho de Loures.

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 importação e exportação, comér-
cio por grosso e a retalho de artigos eléctricos, jogos electrónicos,
consolas, aparelhos de comunicação e seus componentes e acessóri-
os, bijutarias, brindes, perfumaria, artigos para o lar, malas, relógios e
produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de seis mil euros e corresponde à soma de três quotas no
igual valor nominal de dois mil euros cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de sessenta 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.

Disposição transitória

1 — Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930914

RUI LUDOVICO — JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 496/
20050929; identificação de pessoa colectiva n.º P 507481275;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20050929.

Certifico que, por escritura de 28 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 78 a fl. 79 v.º do livro n.º 434 das notas do Cartório Notarial do
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Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída entre
Rui Jorge André Ludovico e Sandra Cristina dos Reis Vasques a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Rui Ludovico — Jardins, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em Sacavém, na Rua da Coopera-

tiva A Sacavenense, lote 6, 5.º, D, freguesia de Sacavém, concelho de
Loures.

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 jardina-
gem, pequenas obras de construção civil e limpeza e manutenção de
piscinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 — Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Ca-
nha de Oliveira. 2009597648

ROSYDANA, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 489/
20050927; identificação de pessoa colectiva n.º P 507477863;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20050927.

Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 44 a fl. 46 do livro n.º 182 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre Rosa Maria Almeida Mendes e Loredana Maria Ar-
delean, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ROSYDANA, Cabeleireiros, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques,

Bairro dos Telefones, lote 1, loja B-5, freguesia da Bobadela, conce-
lho de Loures.

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 prestação de serviços de cabe-
leireiro e estética.

ARTIGO 3.º

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

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade e necessária 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 nomeadas gerentes, as sócias.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003931449

PEDRO, SANTOS & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 625;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411250; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1: número e data da apresentação: of. 05/20051003.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Alexandre João dos Santos Coelho.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2003930922

ADEGA TÍPICA A TOCA DO BICHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 417;
identificação de pessoa colectiva n.º 504548867.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

27 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2002492093

CAFÉ RICARDOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 504853236.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

12 de Agosto de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2002421226
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A NOVA CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 298;
identificação de pessoa colectiva n.º 503261785.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2002.

10 de Maio de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2006238213

LOURINHÃ

TRANSPORTES ANJOCEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01256/
19072002; identificação de pessoa colectiva n.º 506224694; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 6 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitante ao ano de 2004.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011235286

ODIVELAS

TERRANEUTRO — INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 507396766; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20050913.

Certifico que por escritura de 19 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 10 a fl. 11 v.º do livro n.º 4-A 2 do Cartório Notarial de Loures de
Dr.ª Lúcia Ataíde, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TERRANEUTRO — Instalação e
Manutenção Eléctricas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Isabel Aboim
Inglês, lote 20, loja B, Bairro da Milharada, freguesia da Pontinha,
concelho de Odivelas.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do país ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social é instalação e manutenção eléctrica.
2 — A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com

outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Filipe José Oliveira Coelho e Otelo Alexandre Loureiro Coelho.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos é necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou descendentes, porém a cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de todos os sócios até ao montante global de
sete mil e quinhentos ouros.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009741897

BIOTREND — INOVAÇÃO E ENGENHARIA
EM BIOTECNOLOGIA, S. A.

(anteriormente BIOTREND — INOVAÇÃO
E ENGENHARIA EM BIOTECNOLOGIA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 860;
identificação de pessoa colectiva n.º 505041944; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/20050914.

Certifico que por escritura de 27 de Junho de 2005, exarada a fl. 136
do livro n.º 5 do Cartório Notarial de Lisboa de Carlos Henrique Ri-
beiro Melon, foi aumentado o capital de 5000 euros para 442 000 eu-
ros mediante aumento de 437 000 euros e alterados todos os artigos
do contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de BIOTREND — Inovação e
Engenharia em Biotecnologia, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Torcato Jorge, 41, cave,
direito, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

2 — A sede da sociedade pode ser transferida por simples delibera-
ção do conselho de administração para outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, competindo igualmente ao con-
selho de administração decidir sobre a criação ou o encerramento de
filiais, sucursais, delegações ou de qualquer outra forma de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
científica e tecnológica no âmbito da microbiologia, bioquímica, en-
genharia bioquímica e engenharia química, entre os quais: investiga-
ção fundamental e aplicada; desenvolvimento e gestão de projectos e
processos: gestão de actividades e instalações laboratoriais e fabris e
a sua planificação; consultoria e gestão em qualidade laboratorial;
consultoria e gestão em qualidade de processo; consultoria em solu-
ções informáticas específicas; formação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, prestações acessórias
e obrigações

ARTIGO 4.º

capital social

1 — O capital social é de quatrocentos e quarenta e dois mil euros,
encontra-se integralmente subscrito e realizado, sendo representado
por quatrocentas e quarenta e duas mil acções ordinárias com o valor
nominal de um euro cada uma.

2 — As acções serão tituladas e nominativas, podendo ser desma-
terializadas ou convertidas em acções ao portador, nos termos do
presente contrato.

3 — Poderão existir títulos de uma, dez, cinquenta, cem, quinhen-
tas, mil e múltiplos de mil acções.
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4 — Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer
definitivos serão sempre assinados por dois administradores, podendo
a assinatura de um deles ser feita por chancela ou reproduzida por
meios mecânicos.

5 — A Sociedade poderá emitir, nos termos da legislação aplicá-
vel, acções preferenciais sem voto e, bem assim, acções preferenciais
remíveis, com ou sem direito a voto.

6 — A Sociedade poderá, por simples maioria de votos, deliberar
desmaterializar as acções, passando as mesmas a ser escriturais, sem
prejuízo de o respectivo regime jurídico ser o aplicável às acções
nominativas.

7 — A conversão de acções nominativas em acções ao portador
só poderá ser deliberada por maioria correspondente a dois terços dos
votos e implicará a alteração prévia e concomitante dos preceitos
estatutários que pressupuserem a nominatividade das acções.

8 — Salvo deliberado diversamente, as despesas de conversão das
acções em acções ao portador ficam a cargo dos accionistas reque-
rentes.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções nominativas

1 — Os accionistas, em primeiro lugar, e a sociedade, dentro dos
limites da lei, em segundo lugar, têm direito de preferência na trans-
missão, a título oneroso, a terceiros não accionistas das acções nomi-
nativas, excepto nos casos em que a transmissão for feita em favor
do cônjuge, descendente ou ascendente em primeiro grau da linha recta
dos accionistas.

2 — O accionista que pretender transmitir a totalidade ou parte
das suas acções nominativas a terceiros não accionistas, deverá noti-
ficar o conselho de administração da sociedade dessa sua intenção,
por comunicação expedida com, pelo menos, 60 dias de antecedência
relativamente à data da projectada transmissão, identificando o pro-
posto adquirente e os termos e condições em que se propõe realizar
esta transmissão.

3 — No prazo máximo de oito dias a contar da recepção da noti-
ficação referida no número anterior, o conselho de administração dará
conhecimento da projectada transmissão aos restantes accionistas da
Sociedade, devendo estes, se pretenderem exercer o seu direito de
preferência, comunicar tal facto, no prazo máximo de vinte dias,
directamente ao accionista proponente, com cópia para o Conselho
de Administração.

4 — Querendo mais do que um accionista exercer o seu direito de
preferência em igualdade de condições, serão as acções em causa ra-
teadas por todos os pretendentes, na proporção das que já pos-
suírem.

5 — O exercício do direito de preferência relativamente a apenas
uma parte das acções a transmitir, confere ao alienante o direito de
proceder à transmissão das restantes, nas condições previamente acor-
dadas com o proposto adquirente.

6 — Decorridos os prazos atrás indicados, sem que nenhum accio-
nista haja comunicado ao accionista proponente pretender exercer o
seu direito de preferência e não tendo a Sociedade, entretanto, infor-
mado este último que pretende ela própria exercer esse direito de
preferência, poderá o accionista proponente transmitir as menciona-
das acções nos termos e condições notificados ao conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 6.º

Aquisição e amortização de acções

1 — No caso de quaisquer acções representativas do capital social
da sociedade serem penhoradas, arrestadas ou sujeitas a qualquer apre-
ensão judicial, mantendo-se esta situação por mais de vinte dias, e,
ainda, se as mesmas tiverem sido alienadas com infracção ao disposto
no artigo anterior, a Sociedade poderá adquirir essas acções, devendo
apenas pagar o preço correspondente ao seu valor nominal, acrescido
do valor proporcional resultante das reservas legais constituídas.

2 — Nos termos e com os limites da lei, a sociedade poderá adqui-
rir acções próprias e sobre elas fazer as operações que entender, por
deliberação da assembleia geral, sob proposta do conselho de admi-
nistração.

3 — A sociedade poderá sempre amortizar acções, com redução do
capital social, se obtiver o acordo do respectivo titular.

4 — A sociedade poderá também amortizar as acções detidas por
qualquer um dos seus accionistas que tenha falecido, igualmente com
redução do capital social, devendo a respectiva deliberação ser toma-
da no prazo máximo de cento e vinte dias a contar da data em que a
sociedade teve conhecimento do falecimento do accionista. A con-
trapartida da amortização será calculada com base num balanço espe-
cialmente elaborado para o efeito, reportado à data do falecimento
do accionista.

5 — Nas situações previstas no n.º 1 deste artigo, a sociedade, em
alternativa à aquisição aí estabelecida, poderá amortizar as acções em
causa, com redução do capital social.

6 — A sociedade poderá, ainda, amortizar as acções próprias que
tenha em carteira, devendo o capital social ser reduzido em confor-
midade com o número de acções amortizadas, sem prejuízo do capital
social mínimo exigido por lei.

ARTIGO 7.º

Prestações acessórias

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos acci-
onistas prestações acessórias de capital até ao limite de três milhões
de euros, a serem efectuadas onerosamente, salvo se diversamente
deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Obrigações

1 — Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
emitir quaisquer modalidades ou tipo de obrigações, nos termos que
lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem fixadas pela
assembleia geral.

2 — Aos títulos, provisórios ou definitivos, representativos das
obrigações será aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto
nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 4.º deste contrato.

3 — Nos termos da lei, a sociedade poderá adquirir obrigações pró-
prias e sobre elas fazer as operações que entender.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Constituição

1 — A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles.

2 — Quando as acções forem nominativas, a prova da sua titulari-
dade será feita pelo averbamento no competente registo da emissão
de valores mobiliários da sociedade e, quando as acções forem ao
portador, essa prova será feita por documento emitido por institui-
ção de crédito ou financeira, atestando que estão depositadas em nome
do accionista, ou por qualquer outro meio idóneo, devendo a prova
da titularidade ser feita perante o presidente da mesa até ao início da
reunião da assembleia geral.

3 — Só têm direito de presença e voto os accionistas que dete-
nham, pelo menos, mil acções, podendo aqueles que sejam titulares
de acções que não preencham esse requisito agrupar-se, de modo a
fazerem-se representar na assembleia geral.

4 — Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral
por um membro do conselho de administração, pelos respectivos
cônjuges, ascendentes ou descendentes ou por outro accionista, bas-
tando, como instrumento de representação voluntária, carta dirigida
ao presidente da mesa e entregue na sociedade, até à realização da
assembleia geral.

5 — Os membros do conselho de administração e da entidade in-
cumbida da fiscalização da sociedade devem estar presentes nas reuni-
ões da assembleia geral, mesmo que não sejam accionistas.

6 — Os accionistas pessoas colectivas deverão comunicar, por carta
endereçada ao presidente da mesa, recebida até ao início da reunião
da assembleia geral, o nome de quem os representará.

ARTIGO 10.º

Competência

Para além da competência que lhe é legalmente atribuída, compete
à assembleia geral:

a) Eleger os membros que hão-de constituir a respectiva mesa;
b) Fixar o número de membros do conselho de administração e

eleger os mesmos, incluindo o respectivo presidente;
c) Eleger o fiscal único ou, em alternativa, os membros do conse-

lho fiscal, bem como os respectivos suplentes;
d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo

conselho de administração ou pela entidade incumbida da fiscalização
da sociedade.
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ARTIGO 11.º

Composição da mesa, convocação e funcionamento

1 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um Secretário, eleitos de entre accionistas ou não accionistas, por
um período de três anos, podendo ser reeleitos.

2 — A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa ou
por quem o substitua, sempre que a lei o determine, o conselho de
administração ou a entidade incumbida da fiscalização da Sociedade o
entendam conveniente ou, ainda, quando tal for requerido por um ou
mais accionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos,
cinco por cento do capital social, nos termos e segundo a tramitação
legalmente aplicáveis.

3 — A assembleia geral poderá funcionar independentemente da
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas com direito a nela participar e todos
eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere
sobre determinado assunto.

4 — Enquanto forem nominativas todas as acções da sociedade, a
assembleia geral pode ser convocada mediante cartas registadas envi-
adas aos accionistas, com a antecedência mínima de vinte e um dias.

5 — A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente, em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de, pelo me-
nos, setenta e cinco por cento do capital social e, em segunda convo-
cação, qualquer que seja o número de accionistas presentes ou
representados e o montante de capital social que lhes couber, salvo
disposição legal ou estatutária em contrário.

6 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos pelos accionistas presentes ou representados,
salvo disposição legal ou estatutária que exija maioria qualificada.

SECÇÃO II

Administração da sociedade

ARTIGO 12.º

Administração da sociedade e sua composição

1 — A gestão da sociedade é exercida por um conselho de adminis-
tração, composto por três ou cinco membros eleitos pela assembleia
geral, por um período de três anos, podendo ser reeleitos, os quais
caucionarão a sua responsabilidade pelo limite mínimo estabelecido
na lei, salvo deliberação da assembleia geral que dispense essa caução.

2 — Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões deste órgão e orientar as actividades da socie-
dade em conformidade com a lei, os presentes estatutos e as delibera-
ções da assembleia geral e do próprio conselho.

ARTIGO 13.º

Reuniões do conselho de administração

1 — O conselho de administração reunirá com a frequência que o
mesmo entender conveniente e sempre que for convocado pelo seu
presidente ou por outros dois administradores, mas, pelo menos, uma
vez por mês.

2 — Um administrador poderá fazer-se representar numa reunião
por outro Administrador, mediante carta dirigida ao presidente, bem
como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito, não podendo cada
instrumento de representação ser utilizado mais do que uma vez.

3 — As deliberações do conselho de administração são sempre to-
madas por maioria dos votos dos membros presentes ou representa-
dos e dos que votem por correspondência.

4 — Em caso de empate nas deliberações, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 14.º

Competência

1 — Sem prejuízo das atribuições que por lei lhe são genericamen-
te conferidas, compete, em especial, ao conselho de administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções que se insiram no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens, móveis ou imóveis,
bem como tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios, sempre
que o entenda conveniente para a sociedade;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedados pela lei;

d) Contratar e despedir os empregados da Sociedade, estabelecendo
as respectivas condições contratuais, e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

f) Delinear a organização e os métodos de trabalho da sociedade,
elaborar regulamentos e determinar as instruções que julgue conveni-
entes;

g) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confes-
sar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em sede de
arbitragem, assinar termos de responsabilidade e, em geral, resolver
todos os assuntos que não caibam na competência de outros órgãos
sociais;

h) Representar ainda a sociedade em negociações colectivas de tra-
balho, perante associações patronais, profissionais ou outras e decidir
sobre a filiação da sociedade em quaisquer associações.

2 — O conselho de administração poderá encarregar um ou mais
dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas acti-
vidades da sociedade e de certas matérias de administração.

3 — O conselho de administração poderá ainda delegar num ou mais
Administradores ou numa comissão executiva, formada por um
n.º ímpar de Administradores, a gestão corrente da sociedade.

4 — O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, incluindo a forma de suprir os impedimentos do seu
presidente.

ARTIGO 15.º

Forma de a sociedade se obrigar

1 — A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas:
a) De dois administradores; ou
b) Do administrador-delegado, quando exista, dentro dos limites da

respectiva delegação de poderes; ou
c) De um administrador e de um procurador.
2 — Os documentos de mero expediente, considerando-se como tais,

designadamente, o endosso de cheques, vales e outros valores a depo-
sitar em conta da Sociedade aberta em instituição de crédito e simples
correspondência, poderão ser assinados por um só administrador ou
por um mandatário.

3 — Na execução de deliberações da assembleia geral, que constem
de acta da Sociedade, é suficiente a intervenção de um administrador.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

Órgão e competência

1 — A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos termos
da lei, por um fiscal único, que será revisor oficial de contas ou socie-
dade de revisores oficiais de contas.

2 — A deliberação dos accionistas que eleger o fiscal único desig-
nará ainda um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores ofi-
ciais de contas suplente.

3 — Quer o fiscal único, quer o suplente, serão designados por
períodos de três anos, sendo permitida a reeleição.

4 — Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da socie-
dade poderá ser confiada a um conselho fiscal, nos termos da lei.

5 — A entidade incumbida da fiscalização da sociedade terá os
poderes e os deveres consignados na lei.

SECÇÃO IV

Outros órgãos sociais

ARTIGO 17.º

Secretário da sociedade

Por deliberação do conselho de administração, poderá ser designa-
do um Secretário da Sociedade, que terá um suplente, com as compe-
tências estabelecidas na lei, e cujos mandatos, que poderão ser reno-
vados por uma ou mais vezes, coincidirão com o mandato do conselho
de administração que os designar.

CAPÍTULO IV

Funcionamento

ARTIGO 18.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 19.º

Aplicação dos lucros

1 — Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente distribu-
íveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo esta
total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou parci-
almente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos accionistas.

2 — O conselho de administração pode, obtido o parecer favorá-
vel do fiscal único, deliberar, por uma só vez, na segunda metade de
cada exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsíveis, ob-
servados os limites legais.

ARTIGO 20.º

Remunerações

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3, os diversos titulares dos
órgãos sociais não serão remunerados, salvo se diversamente delibe-
rado pela assembleia geral.

2 — Uma vez deliberada, pela assembleia geral, a remuneração dos
diversos titulares dos órgãos sociais, compete àquela assembleia, ou a
uma comissão de vencimentos por ela nomeada, e constituída por
três membros, fixar essa remuneração.

3 — A remuneração do revisor oficial de contas e a do secretário,
caso esteja designado, será estabelecida pela administração.

4 — Sendo estabelecido que a remuneração dos administradores
inclua uma participação nos lucros do exercício, a percentagem glo-
bal destes a utilizar para esse fim não pode exceder vinte cinco por
cento dos lucros do exercício que forem distribuíveis.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

1 — A Sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-

ção do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores em
exercício.

ARTIGO 22.º

Comunicações

Todas as comunicações previstas no presente Contrato de Socie-
dade deverão ser feitas por carta registada com aviso de recepção ou
por carta entregue em mão com protocolo, salvo se diversa e espe-
cificamente previsto

ARTIGO 23.º

Foro competente

Para dirimir todos os litígios resultantes da interpretação e aplica-
ção do presente contrato que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, ou que oponham os accionistas en-
tre si, é estipulada a exclusiva competência do foro da comarca da
sede, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009741218

XIGALAR — COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 953;
identificação de pessoa colectiva n.º 504809156; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 05 e 06/20040716.

Certifico que por escritura de 12 de Julho de 2004, exarada de fl. 105
a 106 do livro n.º 327-F do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, foi al-
terado o artigo 1.º do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Egas Moniz, 29,
Centro Comercial Quinta Nova, loja 4, freguesia e concelho de Odi-
velas.

2 — Cessação de funções de gerente de Manuel Vitorino Simões
Bexiga, por renúncia em 12 de Julho de 2004.

Mais certifica que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007686880

SINTRA

BIOCELTA — COMPLEMENTOS FITOACTIVOS
E DIETÉTICOS, L.DA

Sede: Casal do Cotão, 2.ª fase, LJ 7 E-Agualva, distrito
de Lisboa, concelho de Sintra, Freguesia de Agualva-Cacém

(Extinta), 2735 Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula
n.º 503552410; identificação de pessoa colectiva n.º 503552410;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/20051215.

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

Averbamento n.º 1, apresentação 22/20051215.
Cessação de funções de membro do órgão social.
Gerência: Rosa Rodrigues Barreiro Santos.
Causa: renúncia.
Data: 24 de Junho de 1996.

O documento que serviu de base ao presente registo encontra-se
depositado na Conservatória do Registo Comercial de Sintra.

9 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007999714

TORRES VEDRAS

SENSICLIMA — SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1949; identificação de pessoa colectiva n.º 502899913; data da
apresentação: 20050914.

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. 2011269733

PONTEBAR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4494; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
20040709.

Certifico que entre Carlos António Sabino Ferreira e mulher, Ana
Teresa das Neves dos Santos Ferreira, casados na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos
seguintes:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante, café, bar e activi-
dades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, constituído da seguinte forma: uma quota no va-
lor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio
Carlos António Sabino Ferreira; uma quota no valor nominal de dois
mil e quinhentos, pertencente à sócia Ana Teresa das Neves dos San-
tos Ferreira.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Carlos António
Sabino Ferreira, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Em caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se
dissolverá e continuará com os herdeiros ou representantes destes,
devendo os herdeiros nomear entre si quem a todos represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos só é permitida se a sociedade em
primeiro lugar e qualquer dos sócios em segundo lugar, não exercerem
o direito de preferência na cessão.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas, pela sociedade, nos termos
da lei e ainda quando:

a) Pela interdição, falência ou insolvência de qualquer dos sócios,
e aos interesses da sociedade convenha a amortização da sua quota.

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou se por outro motivo ti-
ver de proceder-se à sua arrematação ou adjudicação judicial.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos sócios com
a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

Não é permitido aos sócios obrigar a sociedade em fianças, letras
de favor, abonações, avales ou mais actos estranhos aos negócios
sociais.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social, depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social, ou outro qualquer estabelecimento comercial onde irá exercer
a sua actividade e a adquirir para esta quaisquer bens móveis ou imó-
veis, direitos ou obrigações, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires dos Santos. 2006509187

RASCUNHO — EDIÇÕES, MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2887; identificação de pessoa colectiva n.º 504131770; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000514286

S. & F. REIS, REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3483; identificação de pessoa colectiva n.º 505335360; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000514430

OURIVESARIA SEVERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1042; identificação de pessoa colectiva n.º 501526625; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000514499

PAULO, ROQUE & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 673; identificação de pessoa colectiva n.º 500740577; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279100

PASSARINHO — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2872; identificação de pessoa colectiva n.º 504097091; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006495860

JACINTO E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 500; identificação de pessoa colectiva n.º 500365849; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2003355286

I. R. R. — AGÊNCIA DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2820; identificação de pessoa colectiva n.º 504037668; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006515314
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SOCIEDADE RESTAURAÇÃO E TURISMO
DA ESCARAVILHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2448; identificação de pessoa colectiva n.º 503616907; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006495895

SANITORRES — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3485; identificação de pessoa colectiva n.º 504938967; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006495917

VERÓNICA — SOCIEDADE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3739; identificação de pessoa colectiva n.º 505431050; 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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006495950

CAMPOESTE — PRODUTOS PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1326; identificação de pessoa colectiva n.º 502143991; 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.

29 de Stembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279275

CAMPOESTE — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2827; identificação de pessoa colectiva n.º 504053752; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279291

OFICINA DE SERRALHARIA SILVINO & INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1507; identificação de pessoa colectiva n.º 502370947; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2010842510

FAUSTICAFÉS — SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3666; identificação de pessoa colectiva n.º 505512114; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270243

SANTOS, VÍTOR MANUEL — SOCIEDADE
DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2340; identificação de pessoa colectiva n.º 503449679; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270529

MARQUES & LOURENÇO — DOÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2746; identificação de pessoa colectiva n.º 503946770; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270448

GRELHIFOGO — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4057; identificação de pessoa colectiva n.º 506095622; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270278
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AFONSO ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3687; identificação de pessoa colectiva n.º 505601559; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270014

CARPINVENTOSA — CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3760; identificação de pessoa colectiva n.º 505658003; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270154

USATORRES — AUTO — ACESSÓRIOS USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1476; identificação de pessoa colectiva n.º 502346310; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270812

PAVIMILÉNIO — COMÉRCIO E APLICAÇÃO
PAVIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4013; identificação de pessoa colectiva n.º 506084221; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510614

FRANCISCO M. FERREIRA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4233; identificação de pessoa colectiva n.º 506347427; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011234581

RODRIFAGA — AFAGAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3880; identificação de pessoa colectiva n.º 505826542; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011372178

TELES MARTINS & CARAPETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 835; identificação de pessoa colectiva n.º 501150552; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006509489

CASA DE REPOUSO QUINTA DA PALMEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2236; identificação de pessoa colectiva n.º 503286370; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011278724

BERNARDES & SALES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3849; identificação de pessoa colectiva n.º 505759527; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510568

ADELCAMPO — COMÉRCIO PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2249; identificação de pessoa colectiva n.º 503324078; 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.

29 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006510320
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FERREIRA E SOUSA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 548; identificação de pessoa colectiva n.º 500113823; 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.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2005299073

A CURVA DOS GRELHADOS — CHURRASCARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4546; identificação de pessoa colectiva n.º 507141911; 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.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2005299081

LUFIPINTA — PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3912; identificação de pessoa colectiva n.º 505898667; 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.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279577

ANACLETO & ANTUNES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3959; identificação de pessoa colectiva n.º 505949180; 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.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279569

CENTRO ÓPTICO DE TORRES VEDRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2811; identificação de pessoa colectiva n.º 504034464; 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.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279593

LUÍS RAMOS GOMES — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3673 ; identificação de pessoa colectiva n.º 505545870; 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.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270480

PISO RADICAL — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3729; identificação de pessoa colectiva n.º 505620642; 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.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2008413870

GOLFINHO DE PRATA — COMÉRCIO
DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3948; identificação de pessoa colectiva n.º 505918331; 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.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279607

GOLFINHO DE PRATA — COMÉRCIO
DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3948; identificação de pessoa colectiva n.º 505918331; 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 2003.

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279623

GOLFINHO DE PRATA — COMÉRCIO
DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3948; identificação de pessoa colectiva n.º 505918331; 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 2002.

Está conforme.

27de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279615
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FLORÊNCIO AUGUSTO GHAGAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 71;
identificação de pessoa colectiva n.º 500117152; data da apresen-
tação: 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.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2000527299

FIJOBE — ASSENTAMENTO DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3662; identificação de pessoa colectiva n.º 505564319; 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.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279518

MILHARADO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1110; identificação de pessoa colectiva n.º 501700625; 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.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279585

DESPORVEDRAS, ALUGUER DE EQUIPAMENTO
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4381; identificação de pessoa colectiva n.º 506745317; 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.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2000527302

CARCENTURY — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4448; identificação de pessoa colectiva n.º 506880931; 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.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270464

ANTUSIL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3848; identificação de pessoa colectiva n.º 505690829; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270049

CONSTRUÇÕES JJMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2874; identificação de pessoa colectiva n.º 504107305; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270189

CARLOS A. S. DIAS — GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2926; identificação de pessoa colectiva n.º 504191543; 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.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011270138

VILA FRANCA DE XIRA

ALMANSUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 06969/050921; identificação de pessoa colectiva
n.º 507457900; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
050921.

Certifico que, entre Bruno Miguel Morgado Cardoso Monteiro e
Pedro Alexandre Simões dos Santos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALMANSUR, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Morgado, Rua de Maria

Pia, lote 27, 1.º, direito, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca
de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de produtos informáticos, livros, revistas e outras
publicações, artigos de vestuário, brinquedos, jogos didácticos e lúdi-
cos, brindes, artigos audiovisuais, equipamentos eléctricos e electró-
nicos; desenvolvimento de sistemas e aplicações informáticas; con-
sultadoria nas áreas da informática e da gestão estratégica das
organizações, aluguer de aplicações e sistemas informáticos; presta-
ção de serviços na área da informática.
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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 suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — O sócio Bruno Miguel Morgado Cardoso Monteiro fica, desde
já, nomeado gerente.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Isa-
bel dos Santos Russo. 2010282132

JACINTO SANTIAGO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 06898/050718; identificação de pessoa colectiva
n.º 507340647; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
050718.

Certifico que, por Jacinto do Desterro Santiago, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Jacinto Santiago, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Vialonga, na Rua de Barbosa
du Bocage, torre 5, 5.º, letra D, freguesia de Vialonga, 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 indústria de construção civil e obras
públicas.

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, com ou sem remuneração, conforme o
sócio decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Isa-
bel dos Santos Russo. 2006928031

RIDERSUPPLIES — FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO
ARTIGOS DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 06968/050920; identificação de pessoa colectiva
n.º 507416139; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
050920.

Certifico que, entre Nuno Miguel Rodrigues da Silva Porto e Lígia
Débora Malveiro Duarte Martins, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma RIDERSUPPLIES — Fabricação,
Comercialização Artigos Desporto, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial — Armazém
E/F, lote 5, na Quinta da Piedade, freguesia de Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, comercialização,
importação e exportação de artigos de desporto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Nuno Miguel Rodrigues da Silva Porto e outra do valor nominal de
quinhentos euros pertencente à sócia Lígia Débora Malveiro Duarte
Martins.

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 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio Nuno Miguel Rodri-
gues da Silva Porto.

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.

4 de Outubro de 2005. — O Adjunto da Conservadora, António José
Trindade Ramos de Jesus. 2009958160
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EUROREMMI — REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO
E MONTAGENS INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 06964/050914; identificação de pessoa colectiva n.º 507397100;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/050914.

Certifico que, por José Manuel Vieira de Sousa, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUROREMMI — Reparação,
Manutenção e Montagens Industriais, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Manuel Duar-
te,12, 3.º B, Quinta da Piedade, freguesia de Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestações de serviços na área
da metalomecânica, como reparação, montagens e manutenção de
unidades industriais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já 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.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Isabel dos Santos Russo. 2010282108

PREDIFORTE — COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 01079/810921; identificação de pessoa colectiva
n.º 501191623; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 04/
020306.

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

Nomeação de gerente de Jorge Manuel do Carmo Martins de Car-
valho, Rua da Proverba, lote 11, Urbanização Casal dos Vieiras, Al-
verca do Ribatejo.

Data: 20 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria Na-
morado da Silva Perú. 2010298993

MANUEL T. SILVA — OBRAS PÚBLICAS, TELECOMUNI-
CAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 01833/881213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502078774; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/
020719.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem como objecto: empreitadas de terraplanagens, vias
de comunicação, telecomunicação e electricidade e promoção e pro-
dução de outras actividades ligadas ao espectáculo taurino.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 1000293652

JOSÉ FERNANDO GRAÇA — TRANSPORTES MERCA-
DORIAS NACIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 06097/030403; identificação de pessoa colectiva
n.º 506476324.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003.

11 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003531599

PORTALEGRE
CASTELO DE VIDE

AUTOCASTELOVIDENSE — COMÉRCIO
E MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 00182/980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504192701;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 01/051018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma foi
transformada em unipessoal e alterou o n.º 1 do artigo 1.º e aditou os
artigos 5.º e 6.º do contrato social que rege a sociedade:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma AUTOCASTELOVIDENSE — Comér-
cio e Manutenção Automóvel, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede no sítio do Regalo, na freguesia de Santa Maria da Devesa,
concelho de Castelo de Vide.

ARTIGO 5.º

O sócio pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações suplemen-
tares até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

Ficam autorizadas entre o sócio e a sociedade os negócios jurídicos
desde que sirvam a prossecução do objecto da mesma.

O texto completo na sua redacção actualizada, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2009034350

ELVAS

SOCIEDADE AGRÍCOLA — MADEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01270/
020304; identificação de pessoa colectiva n.º 505899930; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/20051013.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 41 — 27 de Fevereiro de 20064360-(76)

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, que foi
registado o seguinte acto de registo:

Nomeação do gerente Gil Carlos Isidoro Petornila, em 7 de Outu-
bro de 2005.

O Conservador, António Joaquim General Leirias. 2010001060

PORTALEGRE

MDR — AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 704;
identificação de pessoa colectiva n.º 503203297; data do depósito:
28062004.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2003.

11 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008801446

PORTO

AMARANTE

ESTÚDIO J M — FOTOGRAFIAS, L.DA

Sede: Rua de Luís Mendes de Araújo, Vila Meã, Ataíde,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1007/
960926; identificação de pessoa colectiva n.º 503725455; data da
apresentação: 20050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809033

ELECTRO VIMEÃ — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Casa da Ponte, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1671/
010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505470837; data da
apresentação: 20050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010808550

GEOGRANITOS — PEDREIRAS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Várzea, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 408/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501987550; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809050

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES T. PIDRE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pidre, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1852/
011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505805979; data da
apresentação: 20050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809068

JOÃO & JOSÉ TORRES CERQUEIRA, L.DA

Sede: Lugar Novo, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1664/
010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505571072; data da
apresentação: 20050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809076

TÁXI CAETANO & ESPOSA, L.DA

Sede: Pidre, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1662/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505396424; data da
apresentação: 20050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809165

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DO ENTRE DOURO E TÂMEGA, S. A.

Sede: Alameda Teixeira de Pascoais, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1294/
981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504649221; data da
apresentação: 20050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809190

ANTÓNIO FERNANDO SOUSA MACEDO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pidre, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1732/
010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505633736; data da
apresentação: 20050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809173
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TÁXIS AGOSTINHO QUEIRÓS, L.DA

Sede: Santa Comba, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1472/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504927507; data da
apresentação: 20050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809211

JOSÉ TEIXEIRA TORRES & FILHOS, L.DA

Sede: São Lázaro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 152/
741231; identificação de pessoa colectiva n.º 500371385; data da
apresentação: 20050712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809017

ANTÓNIO TEIXEIRA CORREIA — TECTOS FALSOS
E DIVISÓRIAS, L.DA

Sede: Vale de Arcos, Lomba, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2133/
02130; identificação de pessoa colectiva n.º 506335410; data da
apresentação: 20050712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010817850

MINEIRA DE PENSALVOS, L.DA

Sede: Avenida do General Silveira, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 00085/
19671113; identificação de pessoa colectiva n.º 501120130; data
da apresentação: 20050711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809025

JOAQUIM & ALBANO VIEIRA — CARPINTARIA
E CAIXILHARIA, L.DA

Sede: Vales, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1804/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505730677; data da
apresentação: 20050824.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2007896702

CONSTROFREGIM — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Chãos, lote 7, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1701/
010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505614081; data da
apresentação: 20050825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010807049

A. S. O. R. — AUTO SERVIÇO ORGANIZADO
DE REBOQUE, TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paredes Secas, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2250/
031124; identificação de pessoa colectiva n.º 506624471; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010806867

AUTO-PESADA DO MARÃO, L.DA

Sede: Paredes Secas, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1888/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505614057; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010806824

RAVX — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 80, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2263/
040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506664155; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010820711

LOUSADA

HABIMASIL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar do Rio, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01605/
020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505865947; data da
apresentação: 11 de Outubro de 2005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008235475

MOTO ESQUILO COMPETIÇÕES, L.DA

Sede: Balão, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 02000/
050726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050726.

Certifico que entre Maria do Céu Pereira de Sousa Neto e marido,
José António Gomes Neto, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Moto Esquilo Competições, L.da,
tem a sua sede no lugar de Balão, da freguesia de Lustosa, concelho de
Lousada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
motociclos de suas peças e acessórios; e manutenção e reparação de
motociclos de suas peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de cem mil euros, está dividido em
duas quotas iguais do valor nominal de cinquenta mil euros cada, uma
titulada em nome da sócia Maria do Céu Pereira de Sousa Neto e outra
titulada em nome do sócio José António Gomes Neto.

§ único. Cada sócio, nesta data, realizou 50 % da sua entrada, de-
vendo o restante ser realizado num prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Sem prejuízo no disposto no número anterior, ficam desde já
nomeados gerentes os sócios Maria do Céu Pereira de Sousa Neto e
José António Gomes Neto.

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

4 — Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis e

imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém a favor de estranhos
carece do consentimento da sociedade a qual em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destine que a assembleia geral delibe-
rar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de caras regista-
das, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva formalida-
des especiais de convocação.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008233227

AGOSTINHO MENDES COSTA — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arcas, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01695/
020403; identificação de pessoa colectiva n.º 505791030; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008213609

ABEL MARINHO, L.DA

Sede: Lugar das Árvores, Caide de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01643/
020213; identificação de pessoa colectiva n.º 505587173; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2010816951

ALUMÍNIOS APARECIDA J. E. C. M. — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Xisto, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01794/
030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506537366; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008226069

PAULO SILVA BRANDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Juia, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01790/
030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506466280; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2004948256

AMBIAGUA, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça da República, 159, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01849/
031106; identificação de pessoa colectiva n.º 506477940; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008247490
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ZOMIC — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREGOS, L.DA

Sede: Lugar de Rebordelos, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01856/
031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506414728; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2011112753

F. MARTINS & RIBEIRO, L.DA

Sede: Infesta, Pias, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01782/
030211; identificação de pessoa colectiva n.º 506428435; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008227332

CONSTRUÇÕES RIBEIRO TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cimo de Vila, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01603/
020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505996928; data da
apresentação: 051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008247619

SOCIOCIL — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Avenida da Cidade de Tulle, 172, 3.º, esquerdo,
Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01604/
020507; identificação de pessoa colectiva n.º 506112160; data da
apresentação: 051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2010871626

JOÃO & ALBERTINA — CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Calvário, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01606/
020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505895447; data da
apresentação: 051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008227855

EXTINLUB — COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santo António, apartado 227, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01612/
020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505606240; data da
apresentação: 051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008234118

SOUSA & MOTA — ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Lugar de Soutelo, Moreira, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01781/
030211; identificação de pessoa colectiva n.º 506438635; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008226522

VESTWARE, CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Lugar de Moinhos, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01789/
030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506413136; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2011261996

FRIOLIRO — MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Sede: Lugar de Pousada, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01572/
020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505948524; data da
apresentação: 051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2010859243

LUZIDEAL — CANDEEIROS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: São Domingos, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01573/
020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505903113; data da
apresentação: 051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2007347075
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SUPERMERCADO MERCOBABO DE FERNANDA
BABO & FILHA, L.DA

Sede: Rua de José Freire, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01587/
020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506207153; data da
apresentação: 051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008247546

ELISA ROSA MESQUITA PINTO — AGÊNCIA
DE CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Freire, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01564/
020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505868199; data da
apresentação: 051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008233243

ARCAPEÇAS — COMÉRCIO DE PEÇAS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: lugar de Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00971/
980619; identificação de pessoa colectiva n.º 504171020; data da
apresentação: 101005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2009858476

JACINTO RIBEIRO DA CUNHA & IRMÃO, L.DA

Sede: Lugar de Agra, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01816/
030603; identificação de pessoa colectiva n.º 506446646; data da
apresentação: 051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008972046

CRUZTEXTIL — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Cruz, Ordem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01371/
010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505484765; data da
apresentação: 040624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2004. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2005556530

MAIA

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VELOSO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 06396/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503522643.

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

Apresentação n.º 14/20040519, inscrição n.º 2.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: € 5000, após reforço de € 3004,80 em dinheiro, subscri-

to em partes iguais por ambos os sócios e a acrescer às respectivas
quotas, fincando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

20 de Maio de 2004. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2004527943

NORDESFER — ARMAZÉNS DE FERRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 637/
20020307; identificação de pessoa colectiva n.º 500807388; ins-
crição n.º 21; número e data da apresentação: 18/051012.

Certifico que na sociedade em epígrafe, que anteriormente se de-
nominava NORDESFER — Armazéns de Ferro, L.da, o capital social
foi elevado à cifra de € 2 500 300, tendo sido transformada em socie-
dade anónima ficando a reger-se pelo contrato seguinte:

Estatutos da sociedade anónima sob a firma NORDESFER — Ar-
mazéns de Ferro, S. A., com sede no lugar da Ribela, freguesia de São
Pedro de Avioso, concelho da Maia, elaborada nos termos do arti-
go 74.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NORDESFER — Armazéns de
Ferro, S. A.

2 — A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social e no lugar da Ribela, freguesia de São Pedro de
Avioso, concelho da Maia.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, e poderão ser criadas sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício do comércio de ferro,
aços e outros materiais para a indústria e construção civil, bem como
o de qualquer outros ramos comerciais ou industriais que a assembleia
geral venha a determinar e sejam permitidos por lei.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de dois mi-
lhões quinhentos mil é trezentos euros e divide-se em quinhentas mil
e sessenta acções, com o valor nominal de cinco euros cada uma.
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ARTIGO 5.º

Os accionistas, e enquanto as acções forem todas nominativas, são
obrigados a prestações acessórias nas seguintes condições:

1) As prestações acessórias consistirão em entregas em dinheiro à
sociedade, sem contrapartida por parte desta, até ao limite máximo
correspondente a cinco vezes o seu capital social;

2) O montante, momento e demais condições de cada chamada
serão definidos dentro dos limites previstos no presente artigo, por
deliberação dos accionistas em assembleia geral, tomada por maioria
qualificada de dois terços dos votos correspondentes ao capital;

3) A obrigação de cada accionista será proporcional à sua partici-
pação no capital social da sociedade;

4) Em qualquer momento, por deliberação da assembleia geral, pode
o capital ser aumentado por conversão das prestações acessórias.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador e livremente con-
vertíveis.

2 — As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 e 10 000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 — Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico e, bem
assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em
sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto
destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 8.º

1 — Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente a
quem não for accionista.

2 — O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no ar-
tigo 458.º do código das sociedades comerciais.

ARTIGO 9.º

1 — Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, converter
acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em conformida-
de com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das formas
previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado em as-
sembleia geral.

2 — Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 — As representações de accionistas serão comunicadas ao presi-
dente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarialmente
ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cinco dias
úteis antes da data designada a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 — Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos cem
acções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede
social ou em qualquer instituição de crédito, até 10 dias antes da data
designada para a reunião da assembleia geral, comprovado perante a
sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reunião.

2 — Os accionistas possuidores de um número inferior a cem ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazendo-
-se então representar por um accionista dos agrupados, o que terá de
ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por meio
de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos quadri-
énios sem qualquer limitação.

ARTIGO 16.º

1 — A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convocató-
ria, estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo
menos 50 % das acções ordinárias.

2 — A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
quinze, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accio-
nistas presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três a nove membros, mas sempre
em número impar, que podem ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral por um, período de quatro anos a sendo permitida a
sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 — Se o capital social não exceder o limite definido por lei para
a adopção desse regime, a sociedade poderá funcionar com um único
administrador.

3 — Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras de
funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contrato de socie-
dade em vigor.

4 — Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante simples carta diri-
gida ao presidente.

5 — Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, dispensados de caução, terão ou não remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, sendo que a sua remuneração
poderá ser certa ou consistir total ou parcialmente numa percenta-
gem dos lucros distribuídos do exercício.

6 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho de administração reúne-se pelo menos uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o con-
voque, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de dois
administradores.

2 — As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente re-
presentados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de qua-
lidade.

3 — O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num administrador ou numa comissão executiva, forma-
da por três administradores, fixando os poderes que decida delegar-
-lhes, nos termos e limites da lei.
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ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração, ou ao administrador úni-
co, exercer os mais amplos poderes de gestão, representando a socie-
dade em juízo e fora dele, e praticando todos os actos e exercendo
todas as funções necessárias à realização do objecto social e, nomea-
damente, deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los
ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a socie-
dade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-
dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e determi-
nados fins.

j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimen-
tos.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
a) Do administrador António Bernardino Cepeda Alves ou da ad-

ministradora Maria Elvina dos Reis Coelho Cepeda Alves;
b) Dois outros administradores em conjunto;
c) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi con-

ferido pelo conselho de administração e constantes da respectiva
procuração;

e) Do administrador único se a sociedade assim funcionar.
2 — Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 — A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um
fiscal único e um suplente, eleitos por um por período de quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios sem qual-
quer limitação.

2 — A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número impar de
membros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes nos ter-
mos da lei, eleitos por período igual a quatro anos, sendo admitida a
sua reeleição.

3 — O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei e,
além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer por
iniciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes membros,
ou a solicitação do conselho de administração ou administrador único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 — Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição de
reservas.

2 — Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por mai-
oria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à constitui-
ção e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplicações
especificas do interesse da sociedade, ou atribuí-lo a dividendos aos
accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 25.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do conselho de administração em exercício.

Certifico ainda que foram designados os seguintes órgãos sociais
para o quadriénio de 2005-2008.

Conselho de administração: presidente — António Bernardino Ce-
peda Alves, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa, 37, 6.º, E/F,
Porto; vogais — Maria Elvina dos Reis Coelho Cepeda Alves, casada,
residente com o anterior; José Manuel da Silva Forjo, casado, resi-
dente na Rua da Cidade da Beira, 46, 10.º, A, Lisboa.

Fiscal único — Mendes, Ferreira & Soutinho, SROC, L.da, represen-
tada por José Pinto de Almeida Soutinho; suplente — José Augusto
Silva Mendes, ROC.

Data da deliberação: 29 de Maio de 2005.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2011744172

PAÇOS DE FERREIRA

BARNISOL — ACABAMENTOS PARA MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00816/930122; identificação de pessoa colectiva n.º 502905530;
data da apresentação: 030703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

9 de Agosto de 2004. — A Ajudante, Maria Isabel Soares Rodri-
gues Ferreira. 2005558508

BARNISOL — ACABAMENTOS PARA MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00816/930122; identificação de pessoa colectiva n.º 502905530;
data da apresentação: 030703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

9 de Agosto de 2004. — A Ajudante, Maria Isabel Soares Rodri-
gues Ferreira. 2008702170

PAREDES

ARMANDO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00477/
19800821; identificação de pessoa colectiva n.º 501059652; data
da apresentação: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição Sousa Carvalho Seabra. 2003023062
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ARMABAR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02060/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504383108; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição Sousa Carvalho Seabra. 2007788950

A. ROCHA & ROCHAS DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02340/
010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505297248; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição Sousa Carvalho Seabra. 2003023160

UNITURBO — REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02698/
020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505889811; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição Sousa Carvalho Seabra. 2007788381

PENAFIEL

SIP — SERVIÇOS DE IMAGIOLOGIA DE PENAFIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02734/
20051010; identificação de pessoa colectiva n.º P 507440315; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20051010.

Certifico que entre Clínica Médica Arrifana de Sousa, S. A., José
Miguel Duarte Vicente Ferreira, Jorge Manuel Ventura da Costa Lo-
pes e Carlos Manuel Barbosa da Silva foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SIP — Serviços de Imagiologia de
Penafiel, L.da, tem a sua sede na Rua da Fonte do Carvalho, freguesia
e concelho de Penafiel.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras formas locais
de representação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos,
nomeadamente, serviços de imagiologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, está dividido em quatro quotas, sendo uma do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Clínica
Médica Arrifana de Sousa, S. A., outra do valor nominal de mil euros,
pertencente ao sócio José Miguel Duarte Vicente Ferreira, e duas iguais
do valor nominal de setecentos e cinquenta euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Ventura da Costa Lopes e
Carlos Manuel Barbosa da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, proporcionais aos valores
das respectivas quotas e até ao montante máximo de vinte vezes o
valor do capital social.

2 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade por delibera-
ção da assembleia geral e nos termos e condições estipulados pela
mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, fica a cargo de dois
gerentes, para tal nomeados, pela assembleia geral, mas devendo um
deles ser indicado pela sócia Clínica Médica Arrifana de Sousa, S. A.,
e o outro ser indicado pelos restantes sócios.

2 — São desde já nomeados gerentes Fernando Parada Pereira,
primeiro outorgante, este indicado pela sócia Clínica Médica Arrifa-
na de Sousa, S. A., e o sócio José Miguel Duarte Vicente Ferreira.

3 — A sociedade obriga-se validamente com a assinatura de dois
gerentes, sendo suficiente a assinatura de um dos gerentes nos actos
de mero expediente.

4 — Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, para e da socie-
dade;

b) Adquirir por trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar ou rescindir contratos de arrendamento;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing;
e) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, incluindo o poder

de transigir, desistir ou confessar relativamente ao objecto de qual-
quer demanda em que a sociedade esteja interessada.

5 — Num gerente poderá responsabilizar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abona-
ções letras de favor ou outros, sob pena de o infractor, além de res-
ponder pelas obrigações que assim haja assumido, perder a favor da
sociedade os lucros e gratificações que lhe competirem no ano em
que se verificar a infracção.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, a favor de estranhos,
carecem do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar e os sócios em segundo do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por falecimento, interdição ou saída voluntária de um sócio;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando essa quota tenha sido arrolada, arrestada, penhorada ou

de qualquer modo sujeita a administração judicial, partilha por separa-
ção ou divórcio, arrematação ou adjudicação judicial;

d) Quando qualquer sócio, directa ou indirectamente, impeça o
regular andamento dos negócios da sociedade ou promova o seu des-
crédito;

2 — O preço da amortização será, nos casos das alíneas a), b) e c)
o valor que, segundo o último balanço aprovado, corresponda à res-
pectiva quota, acrescida da parte proporcional nos fundos de reserva
criados.

3 — No caso da alínea d), o preço da amortização será uma quinta
parte do que lhe competiria nos casos das alíneas anteriores.

4 — O pagamento será efectuado no máximo de seis prestações
mensais, aproximadamente iguais, excepto no caso da alínea c) em
que o preço da amortização será depositado na Caixa Geral de Depó-
sitos à ordem do tribunal competente.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 2009573277

IDEMA — IDEIAS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02735/
20051012; identificação de pessoa colectiva n.º 500577951; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20051012.

Certifico que a sociedade anteriormente designada Móveis Alsobar,
L.da, mudou a sede do concelho de Paredes para a área desta conser-
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vatória, alterou o objecto e em consequência alterou os artigos 1.º e
3.º do respectivo contrato que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de IDEMA — Ideias em
Madeira, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 19 de Março, Preisal,
freguesia de Fonte Arcada, concelho de Penafiel.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na Indústria de madeiras, indústria
de mobiliário, carpintaria, construção civil, obras públicas.

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

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009572416

FERNANDA SOUSA & PAULA NUNES
RESTAURAÇÃO E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01800/
20010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505324750; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20051010.

Certifico que pelo averbamento à inscrição acima referida foi efec-
tuada a cessação de funções da gerente Paula Margarida Oliveira Nu-
nes, em 4 de Junho de 2004, por renúncia.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009573544

CONFECÇÕES A. MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1084;
identificação de pessoa colectiva n.º 503560790.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2001 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Caldas Guimarães Gomes. 2003997415

TRANÇADO — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02246/
20020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506026299; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 17/20051010.

Certifico que pelos averbamentos n.os 1, 2, 3 e 4 à inscrição n.º 1,
foram efectuadas respectivamente as seguintes cessações de funções:

Apresentação of. n.º 12/20051010, averbamento n.º l.
Cessação de funções do gerente João Paulo Pereira Ribeiro, em 9

de Agosto de 2004, por renúncia.
Apresentação of. n.º 14/20051010, averbamento n.º 2.
Cessação de funções do gerente José Antero Pereira Ribeiro, em 9

de Agosto de 2004, por renúncia.
Apresentação of. n.º 15/20051010, averbamento n.º 3.
Cessação de funções da gerente Maria da Glória Pereira Ribeiro,

em 9 de Agosto de 2004, por renúncia.
Apresentação of. n.º 16/20051010, averbamento n.º 4.
Cessação de funções do gerente António Pereira Ribeiro, em 9 de

Agosto de 2004, por renúncia.
E pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, nomeou

gerente a sócia Isabel Patrícia de Almeida Mendes Ribeiro, em 9 de
Agosto de 2004, tendo alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, n.º 1,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros for-
mado por duas quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhen-

tos euros cada, uma de cada um dos sócios Cândido Filipe Pereira
Ribeiro e Isabel Patrícia Almeida Mendes Ribeiro.

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

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009573552

PORTO — 1.A SECÇÃO

COVERBOX — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 107/20040609; identificação de pessoa colectiva
n.º 506787982; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20040609; pasta n.º 13 107.

Certifico que por escritura 9 de Junho de 2004 no 4.º Cartório
Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Carlos Lobo Borges Salgado e mulher, Mónica Teresa Armada de
Menezes Coelho Borges Salgado, cujo contrato é do seguinte teor:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COVERBOX — Publicidade, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Barbosa do Bocage, 31-A, sala 7, freguesia
de Massarelos, concelho do Porto.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exortação e comerciali-
zação de brindes publicitários, compra, venda e troca de espaços e
serviços publicitários.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico,
bem como adquirir livremente participações em sociedades de respon-
sabilidade limitada, ainda que reguladas por leis especiais e qualquer
que seja o respectivo objecto.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de cinco mil
euros e divide-se em duas quotas, uma de quatro mil euros pertencen-
te ao sócio João Carlos Lobo Borges Salgado e outra de mil euros
pertencente à sócia Mónica Teresa Armada de Menezes Coelho Bor-
ges Salgado.

ARTIGO 5.º

É concedido à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes, em segundo lugar, o direito de preferência nas cessões de quo-
tas a estranhos.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e a representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Carlos Lobo Borges
Salgado, cuja assinatura vinculará a sociedade.

3 — Caso tenham sido designados dois ou mais gerentes, a socie-
dade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

4 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento, independentemente do prazo, quais-

quer locais para a sociedade.
b) Comprar e vender viaturas automóveis para e da sociedade, as-

sinando para o efeito todos os documentos necessários.
c) Confessar, desistir e transigir, em quaisquer termos, em juízo.
5 — Aos gerentes é proibido obrigarem a sociedade em negócios

que lhes sejam estranhos, nomeadamente letras de favor.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode deliberar proceder à amortização de quotas nos
casos seguintes:

a) Morte ou interdição de um sócio.
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b) Decisão judicial de execução, penhora, ou qualquer outro encar-
go sobre a quota.

c) Pedido ou declaração de falência ou insolvência de um sócio.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar prazos ou ou-
tras formalidades especiais, serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 30 dias, os quais
poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por qualquer pessoa.

O texto do pacto social na sua redacção actualizada foi depositado
na pasta respectiva.

14 de Junho de 2004. — A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 2004027886

PORTO — 2.A SECÇÃO

IMOBILIÁRIA APRECIADA — IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 394; identificação de pessoa colectiva n.º 505000369; data
da apresentação: PC-3178/050805.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001 referentes à socie-
dade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008023141

IMOBILIÁRIA APRECIADA — IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 394; identificação de pessoa colectiva n.º 505000369; data
da apresentação: PC-3178/050805.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2000 referentes à socie-
dade em epígrafe.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008023150

TROFA

COVENI III — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4369/
990910; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/
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 o con-
trato seguinte:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COVENI III — Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Cruz, 42,
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 a mediação imobiliária e prestação de
serviços conexos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros e corresponde à soma
de quatro quotas, duas do valor nominal de sete mil e quinhentos euros
pertencentes respectivamente aos sócios Maria João Sá Pontes e Luís
Filipe Sá Pontes, uma no valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente à sócia Maria Manuela da Silva e Sá e uma última do valor

nominal de trinta e quatro mil e quinhentos 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.

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 gerentes.

2 — Para a sociedade obrigada em todos os seus actos e contratos,
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 em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Con-
ceição Rodrigues Vieira de Castro. 2009229401

VILA DO CONDE

MCO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01481/930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502982659;
número e data da apresentação: PC-750/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2009552172

RAMOS S. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00531/820104; identificação de pessoa colectiva n.º 501207724;
número e data da apresentação: PC-758/050630.

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

28 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2009932480

MÓVEIS RAMOS & VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02788/20001113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504826379; número e data da apresentação: PC-749/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2008122719
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MARIA FERNANDA A. A. SILVA — CONFECÇÕES
TÊXTEIS LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03126/010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505687550;
número e data da apresentação: PC-741/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2008122310

JARDIM DAS CORES — INFANTÁRIO E JARDIM
DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00834/870402; identificação de pessoa colectiva n.º 501803319;
número e data da apresentação: PC-740/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2010058054

AZEVEDOS & C.A,  S .  A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00341/780407; identificação de pessoa colectiva n.º 500751269;
número e data da apresentação: PC-757/050630.

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

28 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2009552679

AÇUNORTE — EMBALAMENTO DE AÇÚCAR
E CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00648/840418; identificação de pessoa colectiva n.º 501477780;
número e data da apresentação: PC-756/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2009553403

FERNANDO ALVES — PASTELARIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03753/031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506648532;
número e data da apresentação: PC-755/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2009553110

ADVICEFASHION — EMPRESA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02577/991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504677985;
número e data da apresentação: PC-754/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2009552539

JOAQUIM MESQUITA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00677/850125; identificação de pessoa colectiva n.º 501517561;
número e data da apresentação: PC-753/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2009552520

URBARECIFE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02597/991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504708163;
número e data da apresentação: PC-752/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2008122867

ESTALAGEM DO BRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00667/841025; número e data da apresentação: PC-751/050630.

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

27 de Julho de 2005. — Pelo Conservador, o Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 2009552512

VILA NOVA DE GAIA

CBS — CATERING, BOLOS E SOBREMESAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 773; identificação de pessoa colectiva n.º 506901483; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20040719.

Certifico que foi constituída por Augusto José Graça Pires a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CBS — Catering, Bolos e Sobre-
mesas, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Avenida da República, 755, 5.º, sala 56,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 — A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação e comercialização de produ-
tos alimentares, exploração de café, restaurante, snack-bar e salão de
chá e catering.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente a ele sócio.

2 — O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, remuneradas ou não
conforme for deliberado, serão exercidas por sócio ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente ele sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

26 de Julho de 2004. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2002287570

JUBILENIO — SERVIÇOS DE CATERING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 678; identificação de pessoa colectiva n.º 507338936; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050920.

Certifico que foi constituída por Fernando Manuel Alves de Al-
meida a sociedade em epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JUBILENIO — Serviços de Catering,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Sombra, 620, rés-do-chão, fre-
guesia de Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na organização de festas e eventos. Con-
fecção e fornecimentos de refeições; serviços de catering.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008968499

MANUEL BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 26 136/19810609; identificação de pessoa colectiva
n.º 501169741; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 43/
20050728.

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.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008975690

EDEN — EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ESTOFOS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 576/19811013; identificação de pessoa colectiva
n.º 501208054; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 40/
20050729.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008975746

CONSTRUÇÕES PÉ DE VENTO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 41/20050921; identificação de pessoa colectiva n.º 507477030.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Pé de Vento, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Rodelo, 661, na fregue-
sia de Canidelo.

Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros que
pertence na totalidade ao sócio único Luís Eduardo Brandão Salgueiro
Fernandinho, residente na Rua do Rodelo, 661, freguesia de Canidelo.

ARTIGO 4.º

1.º A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo de Luís Eduardo Brandão
Salgueiro Fernandinho, casado com Maria Helena Costa Alçada, em
regime de comunhão de adquiridos, que desde já é nomeado gerente.

2.º Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, é necessária a assinatura do gerente.

3.º Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda o
gerente:

a) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse
quaisquer móveis e imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir ou alienar viaturas automóveis, podendo assinar os
competentes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
social até ao montante global de duzentos e cinquenta mil euros.

ARTIGO 6.º

A gerência fica autorizada a proceder ao levantamento do capital
social, mesmo antes do registo, para fazer face a despesas de consti-
tuição, registo e instalação da sociedade.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008951073

VASCO SALAZAR — GESTÃO, CONSULTADORIA
E PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 32/20050921; identificação de pessoa colectiva n.º 507399366.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vasco Salazar — Gestão, Consul-
tadoria e Projectos Imobiliários, L.da, com sede na Rua de Enxomil,
9, ao lugar de Miramar, freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova
de Gaia.

2 — Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 — Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agênci-
as ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Constitui seu objecto actividades de consultadoria para os negócios
e a gestão e actividades imobiliárias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
numerário, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros pertencentes uma a cada um dos sócios Vasco Jorge Salazar
Soares e Maria Joana Saraiva de Oliveira Aguiar Salazar Soares.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante até ao décuplo do montante correspondente ao capital
social.

ARTIGO 5.º

1 — As cessões de quotas e as correspectivas divisões são sempre
dependentes do consentimento da sociedade.

2 — A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 — Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibera-
do em assembleia geral, fica afecta exclusivamente ao sócio Vasco
Jorge Salazar Soares, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.

§ único. A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer
veículos automóveis e efectuar contratos de leasing.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judici-

ais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Se a quota for cedida a estranhos sem o consentimento da socie-
dade;

e) Quando em partilha, na sequência de divórcio, a quota seja ad-
judicada a quem não for sócio.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2007976803

PEDRO PEREIRA CORREIA — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 682; identificação de pessoa colectiva n.º 507480317; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20050921.

Certifico que foi constituída por Manuel Pedro Pereira Correia a
sociedade em epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pedro Pereira Correia — Promo-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Recanto do Castelo, 160, freguesia
de Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária, compra e venda
de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento de
imóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e à
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cinquenta mil euros.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008951065

DUPLA VALIA — ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 681; identificação de pessoa colectiva n.º 507218574; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 38/20050921.

Certifico que foi constituída entre Cristina Isabel Machado Vilas
Boas e Alice da Conceição Gonçalves Osório Cardoso a sociedade em
epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dupla Valia — Administração de
Condomínios, L.da, e tem a sua sede na Rua do Agueiro, 97, 2.º, I,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na administração de condomínios e ges-
tão de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
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dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada uma das só-
cias.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008951057

MOTA, ÁLVARO & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 788/19890524; identificação de pessoa colectiva
n.º 502164301; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 43/
20050729.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008975878

ANTÓNIO SILVA & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 749; identificação de pessoa colectiva n.º 502873493; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 11 e 13/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
Alexandre Rocha de Sousa.
Cargo: gerente.
Cristina Maria Braga da Silveira Teixeira.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 3 de Outubro de 2002.
Artigo alterado: 5.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no n.º 2
deste artigo.

2 — Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 — A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-

rente.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951537

RMT — CARROÇARIAS ISOTÉRMICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 685; identificação de pessoa colectiva n.º 507114060; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050922.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RMT — Carroçarias Isotérmicas,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa do Calvário, 15, freguesia
de Canelas, Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas em território nacional ou estrangeiro, agências,
filiais, sucursais, ou outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comércio e reparação de
carroçarias sob veículos com motor.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota do único sócio Rui Manuel de
Oliveira Trindade.

ARTIGO 5.º

1 — O sócio poderá, livremente fazer à sociedade os suprimentos
que esta carecer, em dinheiro ou em espécie.

2 — O sócio pode efectuar prestações suplementares capital, até
ao montante do décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica a cargo de um ou mais gerentes designados em assembleia
geral.

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

3 — Fica desde já designado gerente o sócio Rui Manuel de Olivei-
ra Trindade.

4 — A gerência poderá compara e vender veículos automóveis;
tomar de arrendamento locais para a sociedade; tomar. de trespasse
estabelecimentos comerciais e celebrar contrato de locação financei-
ra e imobiliária com interesse para a sociedade, bem como, contratos
de cessão de exploração.

ARTIGO 6.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação permanente do sócio,
a sociedade continuará com os herdeiros, devendo estes designar en-
tre si um elemento que a todos represe te enquanto a quota se man-
tiver em comunhão hereditário.

ARTIGO 7.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios visem a prossecução dos interesses e
negócios sociais.

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008951308

FÁTIMA FERREIRA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 335; identificação de pessoa colectiva n.º 505468549; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: PC-83/21062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004116323

AFOMAR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 779; identificação de pessoa colectiva n.º 502164433; ins-
crição n.º 3; número da apresentação: PC-92.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004094540

EURO TECHNEW — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPOR-
TAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5211; identificação de pessoa colectiva n.º 502709782; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 81/21062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004116234

TÁXIS JOSÉ & JOSÉ MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 353/20010604; identificação de pessoa colectiva
n.º 505437872; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-93/20050621.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052023

ARTIMEÃO — SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 218; identificação de pessoa colectiva n.º 504661892; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: PC-99/21062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010926676

QUERCASA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1562; identificação de pessoa colectiva n.º 503083747; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: PC-79/21062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008948269

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA MOREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 612/19790326; identificação de pessoa colectiva
n.º 500829349; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 39/
200509729.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975770

MANUEL PEREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 902/19860213; identificação de pessoa colectiva
n.º 501643745; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 65/
20050729.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2008964965

XAMEL — CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01004/19910716; identificação de pessoa colectiva
n.º 502692804; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/
20050713.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2008950956

PINTO & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 277/19650602; identificação de pessoa colectiva
n.º 500218056; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/
20050729.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2008975711

MATOS & PINTO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 496/20040218; identificação de pessoa colectiva
n.º 506872521; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
20050729.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2008974120

DESAFIOS PEDAGÓGICOS — OCUPAÇÃO DE TEMPOS
LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 643; identificação de pessoa colectiva n.º 506907856; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20050921.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Artigos alterados: 3.º e 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
e quinhentos euros e acha-se dividido em duas quotas dos valores
nominais de seis mil oitocentos e vinte e cinco euros e três mil seis-
centos e setenta e cinco euros cada, ambas pertencentes ao sócio Dário
Feijó Cervo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
mais gerentes estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica cu não pendente de prestação de caução.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Dário Feijó Cervo.
3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e

na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
um gerente.

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008951022

TERRA PRETA — SNACK BAR E RESTAURANTE
DE CALDAS OLIVEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6574; identificação de pessoa colectiva n.º 504145010; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 17 e 19/20050921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
Maria da Conceição Saraiva de Caldas Oliveira.
Cargo: gerente.
José Manuel e Silva Oliveira.
Cargo: gerente
Causa: renúncia
Data: 27 de Julho de 2005.
Artigos alterados: 5.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Jacinta Ma-
ria da Silva Oliveira Vasconcelos.

2 — Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, que envolvam responsabilidade, é suficiente a assi-
natura de um gerente.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008951120

PASIL — INDÚSTRIA DE PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 226; identificação de pessoa colectiva n.º 507234596; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 31/20050921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2005.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008980006

CONSIL — CONTABILIDADE E SERVIÇOS
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 653; identificação de pessoa colectiva n.º 501807012; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/20050920.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
Jorge Paulo Ribeiro de Oliveira e Sá.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 7 de Setembro de 2005.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008968553

HOTMEC — COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 843; identificação de pessoa colectiva n.º 505965445; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
37/20050921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede:
Sede: Rua da Venda Nova, 89.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Pedroso.
4400 Vila Nova de Gaia.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008968561

DISTRICARVALHOS — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1232; identificação de pessoa colectiva n.º 502989610; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
16/20050919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Recondução de membros de órgãos sociais gerência:
Maria Cândida Rica da Silva.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Estrada da Roca, 20, Coimbra.
Prazo de duração dos mandatos: 2004-2007.
Data da deliberação: 3 de Julho de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008950409

CONSTRUÇÕES VAGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6760; identificação de pessoa colectiva n.º 504194887; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20050920.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2005.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008968537

AGATEX — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 426; identificação de pessoa colectiva n.º 501497650; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20050920.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
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Gerência:
António Manuel Gonçalves da Silva.
Cargo: gerente
Causa: renúncia
Data: 20 de Setembro de 2005.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008968545

TERLAR — INVESTIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 882; identificação de pessoa colectiva n.º 500282617; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 14 e 15/20050919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

1) Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
João Maria de Castro.
Cargo: gerente
Causa: renúncia
Data: 18 de Agosto de 2005.
2) Artigos alterados: 4.º e corpo e § 1.º do 6.º, com a seguinte

redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinquen-
ta mil euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de vinte e
cinco mil euros a cada um dos sócios Manuel Guedes Ferreira Nunes
e Domingos de Oliveira Gomes.

ARTIGO 6.º

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os só-
cios, desde já nomeados gerentes, que distribuirão entre si e de co-
mum acordo os respectivos serviços.

§ 1.º A sociedade obriga-se em quaisquer actos e contratos que te-
nham por fim dar execução ao seu objecto nomeadamente a compra
e venda e troca de imóveis e de viaturas e de mútuo acordo, com ou
sem garantia real, pela assinatura conjunta dos dois gerentes.

§ 2.º (Mantêm-se igual.)

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004115793

VIEIRA & NAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7245; identificação de pessoa colectiva n.º 504300172; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 12 e 13/20050921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
António Carlos Soares Pinto.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 5 de Agosto de 2005.
Artigo alterado: n.º 1 do 3.º, com a seguinte redacção:

Mais certifico que foi designado Manuel Pereira Cardoso gerente
em 5 de Agosto de 2005.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de sete mil e quinhentos euros do sócio Adriano Joa-
quim Pinto Cardoso e duas de três mil setecentos e cinquenta euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Pereira Cardoso
e Francisco Pereira Cardoso.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008951103

FERNANDO & MACEDO DUARTE — IMOBILIÁRIA
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9535; identificação de pessoa colectiva n.º 505160625; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/20050921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede.
Sede: Travessa das Zambueiras, 312
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Canidelo 4400, Vila Nova de Gaia.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008951111

COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS
DO ALTO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7317; identificação de pessoa colectiva n.º 500068739; inscri-
ções n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 8 e 9/20050006.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004, e prestações conso-
lidadas de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951200

CAFETARIA — GELATARIA GOMES SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8897; identificação de pessoa colectiva n.º 504885987; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20050721.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
Guilhermina de Sousa Baptista Soares.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 22 de Setembro de 2005.

30 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008951081

M. T. N. — MEDICINA DO TRABALHO DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3336; identificação de pessoa colectiva n.º 503453650; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 41/20050801.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951227

OGANDO & GONÇALVES — SERVIÇOS MÉDICOS
E DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 328; identificação de pessoa colectiva n.º 505361329; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 15/20050801.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951170

FOODANDFUN — ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 702; identificação de pessoa colectiva n.º 506913791; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Transformação de sociedade unipessoal por quotas em sociedade
por quotas e designação de membros de órgãos sociais, regendo-se pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma FOODANDFUN — Actividades Hote-
leiras e Similares, L.da, com sede na Rua da Bélgica, 2284-B, freguesia
de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, podendo abrir ou encerrar sucursais.

2.º

O seu objecto social consiste em actividades hoteleiras. Serviços de
restauração. Serviços de catering.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos eu-
ros sendo uma de cada uma das sócias Fátima Alexandra Reboredo da
Silva Couto e Ana Cristina Reboredo da Silva Couto Barreiros.

4.º

A gerência social é exercida por ambas as sócias, desde já nomea-
das gerentes, sem caução e será remunerada ou não conforme delibe-
ração da assembleia geral.

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta das duas
gerentes.

5.º

1 — A cessão de quotas total ou parcial é livre entre os sócios,
bem como a sua divisão. Porém, a cessão a estranhos só pode efectuar-
-se com prévio e expresso consentimento da sociedade.

2 — Caso recuse o consentimento para a cessão a estranhos, obriga-
-se a sociedade a adquirir a quota a ceder, pelo valor a definir através
de um balanço elaborado para o efeito, devendo esse valor ser liqui-
dado segundo condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção dirigidas aos sócios, com antecedência mínima de
15 dias, salvo se a lei exigir outras formalidades.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951502

PRÊDA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4998; identificação de pessoa colectiva n.º 503805289; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Julho de 2005

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951146

SORRISO — ESPECTÁCULOS E ACTIVIDADES
RECREATIVAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6058; identificação de pessoa colectiva n.º 504032070; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951154

QUERCASA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1562; identificação de pessoa colectiva n.º 503083747; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20050923.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

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

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951367

JOSÉ PLÁCIDO OSÓRIO — REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 609; identificação de pessoa colectiva n.º 506488179; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede.
Sede: Rua do Cunha, 297, Avintes, 4400 Vila Nova de Gaia.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951472

CONSTRUÇÕES COUTINHO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 686; identificação de pessoa colectiva n.º 505584484; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membro do órgão social.
Gerência: Eduardo José Coutinho da Fonseca.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 18 de Agosto de 2005.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951480

COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS
DO ALTO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7317; identificação de pessoa colectiva n.º 500068739; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de membros de órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente — Pedro Manuel Ferreira de

Lemos da Silva Reis, residente na Rua de Azevedo Magalhães, 314,
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4430-022 Vila Nova de Gaia; vogais — Maria Raquel Ferreira de
Lemos da Silva Reis, residente na Rua de Sá da Bandeira, 517, 3.º,
esquerdo, 4000-436 Porto; e Victor Manuel Fernandes Meirinho,
residente na Rua da Ermida, 185, 4465-126 São Mamede de Infesta;
conselho fiscal: presidente — António Afonso da Silva Carvalho,
residente na Rua de Timor, 16, 1.º, direito, 4430-245 Vila Nova de
Gaia; vogal — José Pedro Brichado Lemos; residente na Rua da Fir-
meza, 513, 2.º, esquerdo, 4000-230 Porto.

Fiscal único: efectivo: UHY — A. Paredes e Associados — Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por António
Francisco Barbosa dos Santos, revisor oficial de contas, residente na
Rua de João das Regras, 284, 3.º, salas 7 e 8, 4000-291 Porto; su-
plente — António Augusto Almeida Trabulo, revisor oficial de con-
tas, residente na Rua de Fontes Pereira de Melo, 81, 2.º, esquerdo,
4445-441 Ermesinde.

Prazo de duração dos mandatos: 2005-2007.
Data da deliberação: 31 de Maio de 2005.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951189

CENTRO DIETÉTICO PRIMAVERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7935; identificação de pessoa colectiva n.º 504319086; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/20050923.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 27 de Julho de 2005.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951383

TEIXEIRA’S — CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8383; identificação de pessoa colectiva n.º 504348116; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/20051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede:
Sede: Rua de Pádua Correia, 379, 2.º, direito, frente, distrito do

Porto, concelho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Mafamude 4400,
Vila Nova de Gaia.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2007976960

VASBESSA — CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 474; identificação de pessoa colectiva n.º 507354575; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/20050923.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede:
Sede: lugar da Junqueira, apartado 89, distrito do Porto, concelho

de Vila Nova de Gaia, freguesia de Valadares, 4406-901, Valadares,
Vila Nova de Gaia.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951359

ESSESTRANS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9315; identificação de pessoa colectiva n.º 505051249; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 5 e 6/20050923.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência: Rosenda Maria Pinto Silveira de Sousa.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 3 de Fevereiro de 2004.
Artigos alterados: n.º 1 do 1.º, 3.º e n.º 2 do 4.º, com a seguinte

redacção:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a firma ESSESTRANS — Transportes, L.da,
com sede no Caminho Alto das Chaquedas, 38, da freguesia de Cani-
delo; do concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente liberado, em dinheiro, é de cinquen-
ta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo de vinte e
cinco mil euros a quotas pertencentes a cada um dos sócios António
Manuel Paiva Oliveira e Ana Paula Pinho da Silva.

ARTIGO 4.º

2 — A gerência da sociedade fica a cargo dos actuais sócios Antó-
nio Manuel Paiva Oliveira e Ana Paula Pinho da Silva, aqui nomea-
dos gerentes.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951375

ADELINO M. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 690; identificação de pessoa colectiva n.º 507484894; nú-
mero e data da apresentação: 17/20050923.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Adelino M. Martins, L.da, e tem a sua
sede na Praceta da Fé, 29, freguesia de Oliveira do Douro, concelho
de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação e comercialização de re-
vestimentos e pavimentos de madeira.

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
quatro mil euros, pertencente ao sócio Adelino Marinho Martins e
uma do valor nominal de mil euros, pertencente à sócia Maria Joa-
quina Moreira de Oliveira Martins.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde nomeado gerente o sócio Adelino Marinho Mar-
tins.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951340
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A4 PRODUÇÕES MULTIMÉDIA E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 686; identificação de pessoa colectiva n.º 507410866; nú-
mero e data da apresentação: 13/20050922.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma A4 Produções Multimédia e
Audiovisuais, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Bustes, 692, freguesia
de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 Produção, promoção e realização
de eventos. Produção, edição e distribuição de produtos multimédia,
audiovisuais e material publicitário. Audiovisual e Publicidade.

4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas no valor no-
minal de mil duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Joaquim António Barbosa Alves, Rui Nuno de
Oliveira Borges, Emília Manuela Chaminé Moreira e Ana Raquel de
Sousa Costa.

2 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

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

5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por dois gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes.
3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Joaquim Antó-

nio Barbosa Alves e Rui Nuno de Oliveira Borges.
4 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participações nos lucros da sociedade.

6.º

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

7.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.

8.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 dá sociedade.

9.º

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951618

INSPIRO — INSTITUTO PARA A MOTIVAÇÃO
E O DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 694; identificação de pessoa colectiva n.º 507442784; nú-
mero e data da apresentação: 10/20050926.

Certifico que, foi constituída entre Natacha Maria Soares e Diane
Luzia Gonçalves Braz a sociedade em epígrafe, regendo-se pelo con-
trato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Inspiro — Instituto para a Moti-
vação e o Desenvolvimento, L.da

2 — Tem a sua sede na Avenida de Gago Coutinho, 1181, B1.B,
3.º, esquerdo, frente, freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova
de Gaia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais ou agências onde entenda
conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação profissional, consul-
toria empresarial. Edição, publicação e comercialização de publica-
ções técnicas e pedagógicas. Organização de congressos e outros even-
tos. Apoio extra curricular.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação das sócias a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral será atribuída a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar nó 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.
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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.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951588

QUALITY FORMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 693; identificação de pessoa colectiva n.º 507478347; nú-
mero e data da apresentação: 9/20050926.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quality Forma, L.da, com sede na Rua
do Cruzeiro, 302, freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria, comércio, importação e
exportação de embalagens e artigos em metal.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
seis mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Gil Sanches Vaz, e
uma do valor nominal de três mil e quinhentos euros, pertencente ao
sócio António Silva Vaz.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta ,em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

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

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,

destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951570

M. S. ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3153; identificação de pessoa colectiva n.º 503417106; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência: Maria Olga Rodrigues da Silva Rocha.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 29 de Outubro de 2004.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951219

CASA D’AGUDA, ACTIVIDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 800; identificação de pessoa colectiva n.º 506977242; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Gerência: Rui Alexandre da Silva Vieira Fernandes.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Agosto de 2005.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951499

THE PAZO — ALTA COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 687; identificação de pessoa colectiva n.º 507441052; nú-
mero e data da apresentação: 14/20050922.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma THE PAZO — Alta Costura, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Gondezindo Eres, 387, da freguesia de San-
dim, do concelho de Vila Nova de Gaia, e durará por tempo indeter-
minado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social, quer no território
nacional quer no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção de artigos de vestu-
ário exterior (alta costura).
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3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio João
Júlio Cirino Neto e outra no valor nominal, de duzentos e cinquenta
euros, pertencente à sócia Carla Alexandra dos Santos Sousa.

4.º

1 — A gerência da sociedade será remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta exclusivamente ao sócio
João Júlio Cirino Neto, desde já nomeado gerente, obrigando-se a socie-
dade em todos os seus actos e contratos com a intervenção única do
mesmo representando-a em juízo, activa e passivamente:

2 — Em ampliação dos seus normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a

sociedade, outros móveis, assinando os respectivos contratos, e pro-
ceder aos registos necessários;

b) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, rescindir ou alterar os respectivos contra-
tos;

c) Obter financiamentos nos termos e condições que entender;
d) Tornar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais.
5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios não ce-
dentes em primeiro lugar e a sociedade em segundo em segundo lugar,
do direito de preferência.

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 consentimento.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

8.º

Em caso de falecimento, interdição ou incapacidade de qualquer só-
cio, a sociedade não continuará com os sobrevivos ou capazes e os
herdeiros ou representantes legais do sócio falecido ou interdito, de-
vendo a respectiva quota ser adquirida pela sociedade.

9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do montante das suas quotas, desde que aprovado
por unanimidade dos sócios em assembleia geral.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951316

GAIANDAIMES — MONTAGEM E ALUGUER
DE ANDAIMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 688; identificação de pessoa colectiva n.º 507478649; nú-
mero e data da apresentação: 18/20050922.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GAIANDAIMES — Montagem e Alu-
guer de Andaimes, L.da, e tem a sua sede na Praceta Petit Quevilly,
34, 2.º, direito, posterior, freguesia de Santa Marinha, concelho de
Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na montagem e aluguer de andaimes; re-
cuperação e restauros de edifícios.

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
quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Francisco Fer-
nando de Jesus Silva, e uma do valor nominal de quinhentos euros,
pertencente à sócia Isabel Maria Ferreira dos Santos Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeado gerente o sócio Francisco Fernando
de Jesus Silva.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951600

FLUIDESIGN — PUBLICIDADE E IMAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 689; identificação de pessoa colectiva n.º 507387376; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050929.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FLUIDESIGN — Publicidade e
Imagem, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Paz, 436, 1.º,
esquerdo, frente, em Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 — Não depende de deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 — A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na criação de publicidade, criação de
imagem, design, animação tridimensional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros representado por uma única quota pertencente a Paulo Jor-
ge Pinto Rosas.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, é confinada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, tomada
por maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua designa-
ção, destituição e a fixação das respectivas remunerações.

2 — Não obstante o disposto no número anterior, fica desde já
designado gerente o sócio Paulo Jorge Pinto Rosas.

3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção do gerente.

4 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender, permutar e locar veículos automóveis e bens

móveis e imóveis da e para a sociedade e proceder aos registos neces-
sários;
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b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e res-
cindir ou alterar os respectivos contratos, bem como celebrar contra-
tos de leasing;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo;

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qual-
quer quota nos seguintes casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, penhora ou arrolamento.
2 — A contrapartida da amortização far-se-á, salvo disposição

imperativa da lei em contrário, pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação que
for deliberada, por simples maioria, em assembleia geral.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2007976838

MAX ACCOUNTING CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 684; identificação de pessoa colectiva n.º 505153122; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20050922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Artigos alterados: corpo do 1.º, n.º 1 do 3.º, n.os 1 e 2 do 4.º, sendo
aditado um novo número que passa a ser o 4, com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Max Accounting Contabilidade, L.da,
com sede na Rua de Condessa Paço Vitorino, 339, freguesia de Vilar
de Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, está dividido em cinco quotas, três iguais do valor
nominal de mil, duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios José Manuel Galveias Martins de Amorim, Maria Dul-
ce Pedrosa da Rocha, Francisco Manuel Borges, uma do valor nomi-
nal de setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio António
Manuel de Amorim Pereira e uma do valor nominal de quinhentos
euros, pertencente à sócia Emília Ferreira de Almeida Borges.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios José Manuel
Galveias Martins de Amorim e Maria Dulce Pedrosa da Rocha, que se
mantêm como gerentes, e do sócio Francisco Manuel Borges, ora
nomeado gerente.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes, sendo sempre obrigatória a do gerente Francisco Manuel Borges.

4 — Para além dos poderes normais a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de aluguer ou arrendamento quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951197

SUAVISÃO — ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06273/19980216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504086529; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 72/
20050729.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008950948

MANUEL SILVA MEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09087/20000621; identificação de pessoa colectiva
n.º 505049678; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 41/
20050729.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008975860

JOSÉ DUARTE ALVES — ELECTRICISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 607/20020111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505935180; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008976009

JOSÉ ALVES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 044/20011004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505756900; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975843

J. CARVALHO & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 333/20010531; identificação de pessoa colectiva
n.º 505508052; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 34/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975754

JOEL, MOREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 041/20011004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505679450; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 35/
20050729.
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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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975762

OLÍMPIO ARMANDO DA SILVA RAMOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 077/20011011; identificação de pessoa colectiva
n.º 505667258; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974081

ROSA MARIA OLIVEIRA MAGALHÃES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 217/20011031; identificação de pessoa colectiva
n.º 505620634; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2010905970

CRISTINA MOUTINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 076/20011011; identificação de pessoa colectiva
n.º 505789663; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974090

MIÚDOS TODO ANO — LIVROS E MATERIAL
DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 308/20031126; identificação de pessoa colectiva
n.º 506759490; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 46/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008967484

MANUEL DA SILVA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 624/20030210; identificação de pessoa colectiva
n.º 506412016; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974111

CONCIVALVES — RESTAURO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 058/20030729; identificação de pessoa colectiva
n.º 506505200; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 75/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951626

FRANCOLI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01685/19931105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503111775; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 33/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975827

JOSAPE — CARPINTARIA MECÂNICA DE JOAQUIM
DOS SANTOS PEREIRA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 197/19790831; identificação de pessoa colectiva
n.º 500874468; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 36/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975835

ANTÓNIO M. P. RODRIGUES — EQUIPAMENTOS
GIMNODESPORTIVOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 623/20030210; identificação de pessoa colectiva
n.º 506435512; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20050729.
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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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974103

RAFAEL LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 679; identificação de pessoa colectiva n.º 507447573; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20050920.

Certifico que, foi constituída com Rafael Luís Lopes a sociedade
em epígrafe, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rafael Lopes, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua do Dr. Alfredo Faria Magalhães, 76, freguesia de Oliveira
do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de acabamentos
e instalações especiais de apoio à construção civil; restauro de edifí-
cios; construção civil e obras públicos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008968502

MULTI SALUTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 677; identificação de pessoa colectiva n.º 507480457; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050920.

Certifico que, foi constituída entre Francisco Rafael Nóbrega Fer-
reira e Válter Rui de Freitas Castelão a sociedade em epígrafe, regendo-
-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Multi Salutis, L.da
2 — Tem a sua sede na Rua de Álvares Cabral, 83, freguesia de

Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.
3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem

criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de saúde
humana com diversas especialidades, nomeadamente optometria e
medicina tradicional chinesa; comércio e representações de produtos
naturais, homeopáticos e lentes de contacto.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas conjuntas 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.

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.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008968480

OLIVEIRA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 046/20011004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505693860; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 44/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975886

UTILMATE — IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08433/19991215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504708520; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 42/
20050728.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004148578

FLB — COMERCIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04412/19960716; identificação de pessoa colectiva
n.º 503680761; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
20050728.
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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.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975649

JUNKITO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08503/20000107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504556975; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/
20050728.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010405161

ANSELMO SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08290/19991028; identificação de pessoa colectiva
n.º 504678493; inscrições n.os 4, 5 e 6; números e data das apre-
sentações: 30, 31 e 32/20050728.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008967476

MÓVEIS SANTA ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04616/19960917; identificação de pessoa colectiva
n.º 503720640; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 35/
20050728.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002244359

SILVA & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08986/20000519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504952625; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 48/
20050729.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008975789

ECOPARQUE — CENTRO DE LAVAGENS
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3450; identificação de pessoa colectiva n.º 503655287; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 3 e 4/20050919.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos 2003 e 2004, referente
à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008974480

CONSTRUMETRIS — ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 473; identificação de pessoa colectiva n.º 505825589; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 6 e 7/20050919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de membros de órgãos sociais órgãos designados:
Administrador único: Antero Ferreira Torres.
Cargo: administrador único.
Residência/sede: Rua de Avelino de Sousa Marques, 51, Nogueira da

Maia, Maia.
Fiscal único: Adriano Torres da Silva, revisor oficial de contas.
Cargo: efectivo.
Residência/sede: Rua do Engenheiro Frederico Ulrich, 215, Gemunde,

Maia.
Suplentes do fiscal único: Manuel Pereira de Sousa Ramos, revisor

oficial de contas.
Cargo: suplente.
Residência/sede: Rua da Venezuela, 184, 3.º, direito, Lordelo do

Ouro, Porto.
Prazo de duração dos mandatos: 2005-2008.
Data da deliberação: 15 de Setembro de 2005.
Mudança da sede.
Sede: Rua de Barão do Corvo, 37, 4.º, sala X, distrito de Porto,

concelho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Vila Nova de Gaia (Santa
Marinha), 4400 Vila Nova de Gaia.

23 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008968448

RIBEIRO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 692; identificação de pessoa colectiva n.º 507382978; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20050926.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Ribeiro & Almeida, L.da, com sede na
Travessa do Monte Grande, 116, freguesia de Vilar de Andorinho,
concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo também
estabelecer e encerrar filiais e outras dependências.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de quatro
mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Paulo César Martins
Ribeiro é outra no valor nominal de quinhentos euros pertencente à
sócia Sandra Cristina Fernandes Almeida Ribeiro.

4.º

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

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo César Martins
Ribeiro.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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5.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares até
ao montante global de trezentos mil euros.

6.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente ou participar em sociedades reguladas por leis especiais e
agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951596

GESTAUDITE — SOCIEDADE DE CONSULTADORIA
DE GESTÃO E AUDITORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 691; identificação de pessoa colectiva n.º 507243919; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050926.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma GESTAUDITE — Sociedade de Con-
sultadoria de Gestão e Auditoria, Unipessoal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Rua de Central de Campos, 97, freguesia de
Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de consultado-
ria, gestão empresarial, auditoria, contabilidade, fiscalidade, informá-
tica, gestão ambiental, gestão de resíduos urbanos e industriais, con-
sultoria na área das energias renováveis e compra e venda de licenças
de emissão de CO2. Comércio de artigos para informática, software e
hardware, comércio, manutenção e reparação de equipamentos que
permitam a produção de energia a partir das fontes renováveis. Ges-
tão e exploração de centros de recolha de resíduos urbanos e industri-
ais, de centros produtores de energia a partir de fontes renováveis,
incluindo elaboração de estudos e projectos. Compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim, urbanização e loteamento
de terrenos, prestação de serviços ligados à construção civil, recupe-
ração e restauro de imóveis, administração de condomínios e serviços
conexos. Gestão, exploração e prestação de serviços na área da hote-
laria, restauração e animação.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma única quota pertencente à sócia Maria
de Fátima Pinto da Costa.

5.º

1 — A gerência da sociedade pertence a sócios ou não sócios a
nomear em assembleia geral e será remunerada ou não, conforme
deliberação da mesma.

2 — Fica desde já nomeado gerente a sócia Maria de Fátima Pinto
da Costa.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo ou fora dele, basta a intervenção de um gerente.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamento complementares de empresas.

7.º

Por deliberação da sócia poderão ser exigidas à mesma prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951561

TRANSPORTES CARMO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 698; identificação de pessoa colectiva n.º 507405552; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20050927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportes Carmo & Pereira, L.da,
e tem a sua sede na Praceta do Padre Manuel Lopes Azevedo, 44,
rés-do-chão, esquerdo, frente, freguesia de Canelas, concelho de Vila
Nova de Gaia.

2 — Por deliberação da assembleia geral, a gerência poderá deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de dois mil euros
pertencente ao sócio António Luís Freitas Pereira e uma de três mil
euros pertencente à sócia Rosa Branca de Jesus Carmo.

4.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de cinquenta mil euros.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral os quais serão ou
não remunerados conforme deliberado pelos sócios.

2 — Ficam, desde já, designados gerentes os sócios António Luís
Freitas Pereira e Rosa Branca de Jesus Carmo.

3 — Para obrigar sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
4 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente via-

turas automóveis;
b) Aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Celebrar contratos de locação.

6.º

1 — A cessão de quotas a favor de não sócios depende do consen-
timento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência.

2 — A sociedade deverá exercer o direito de preferência no prazo
de 15 dias a partir da recepção da comunicação.

3 — Não depende do consentimento da sociedade a divisão de quo-
tas para efeito de sua transmissão a favor de sócios.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas nos termos da lei,
dispensando-se o aviso postal para os sócios, que assinarem as con-
vocatórias.

8.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 qualquer outra

apreensão judicial;
c) Na falência do sócio;
d) Por interdição, inabilitação permanente ou morte do respectivo

sócio;
e) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos;

f) Quando a cessão de quotas for efectuada a estranhos, sem o
consentimento da sociedade;

g) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resultante
de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975967
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HIGIHOTEL — PRODUTOS DE CONFEITARIA, HIGIENE,
DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º  62 699; identificação de pessoa colectiva n.º 507468929; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20050927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma HIGIHOTEL — Produtos de Con-
feitaria, Higiene, Decoração e Equipamentos, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Cruz de Cristo, 10 a 28, na freguesia de Pedroso, concelho
de Vila Nova de Gaia.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou en-
cerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de vendas
de produtos de higiene, decorações, panificação e hotelaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de dois mil e
quinhentos euros, pertencente, ao sócio Jorge António Araújo Garcia
Saraiva e uma de dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Maria
Joaquina Ribeiro Marques Saraiva.

4.º

1 — A administração e representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral os quais serão ou
não remunerados conforme deliberado pelos sócios.

2 — Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Jorge António
Araújo Garcia Saraiva e Maria Joaquina Ribeiro Marques Saraiva.

3 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes.

5.º

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

6.º

A cessão de quotas a favor de não sócios depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não ce-
dentes em segundo lugar, do direito de preferência.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951448

MOVE IN — ACTIVIDADES DESPORTIVAS,
RECREATIVAS E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6269; identificação de pessoa colectiva n.º 507484720; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/20050927.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 — A sociedade adopta a firma Move In — Actividades Despor-
tivas, Recreativas e Culturais, L.da, e tem sede na Rua de Henrique
Galvão, 97, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Mafamude, concelho
de Vila Nova de Gaia.

2 — A sede social poderá ser deslocada, dento do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples decisão da gerência.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a organização e desenvolvimento de
actividades desportivas, recreativas e culturais, de viagens de lazer e

recreio, de iniciativas de carácter formativo e educativo, designada-
mente conferências, debates, ciclos temáticos ou encontros nacionais
e ou internacionais. Compra e venda de equipamentos, estruturas e
artigos desportivos, recreativos e ou culturais. Planeamento e imple-
mentação de acções de formação e ou cursos de formação/educação
com carácter desportivo e ou de natureza recreativa ou cultural, com
vista a um maior desenvolvimento sócio-cultural, visando uma pro-
moção dos valores desportivos, recreativos e culturais da comunida-
de. Organização e desenvolvimento de campos de férias desportivas,
acampamentos e ou encontros de carácter desportivo, recreativo e
ou cultural. Consultadoria, organização e ou apoio à gestão ou reali-
zação de projectos e eventos desportivos, recreativos e ou cultural
bem como elaboração de estudos e pareceres de apoio à gestão des-
portiva integrada.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e dez euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
de mil seiscentos e setenta Euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Alda Regina da Silva Pena, Tiago André Araújo Carvalho e
Luís Filipe de Oliveira Santos.

ARTIGO 4.º

Gerência

1 — A gerência fica a cargo de quem for designado em assembleia
geral.

2 — Ficam designados gerentes, os sócios Tiago André Araújo
Carvalho e Luís Filipe de Oliveira Santos.

ARTIGO 5.º

Poderes de gerência

Além dos poderes de gestão permitidos por lei compete também à
gerência:

a) Dar e tomar de arrendamento bens imóveis;
b) Subscrever e adquirir participações noutras sociedades, bem como

a sua alienação ou oneração;
c) Celebrar contratos de compra e venda de viaturas automóveis,

máquinas para o exercício da actividade, de leasing e de aluguer de
longa duração destes bens;

d) É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em actos
ou documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente por
meio de letras de favor, avales, fianças, abonações ou quaisquer ou-
tras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 6.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Apenas pela assinatura de um mandatário da sociedade constitu-

ído para a prática de actos certos e determinados, tais como a emis-
são e endosso de cheques, movimentação de contas bancárias, subs-
crição de aceites em que a sociedade seja sacadora, bem como outros
eventuais actos jurídicos que venham a ser deliberados pela gerência
tudo nos limites da respectiva procuração.

ARTIGO 7.º

Transmissão das quotas

As cessões de quotas, totais ou parciais, a favor de estranhos, de-
pendem do consentimento da sociedade, tendo os sócios não ceden-
tes o direito de preferência em tais negócios.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 — Sendo os sócios pessoas singulares, no caso de falecimento de
qualquer deles é facultado aos herdeiros optar por continuar na socie-
dade ou exigir a amortização da quota do falecido, através de carta
registada a enviar à sociedade nos seis meses posteriores ao óbito.

2 — No caso de optarem pela amortização o valor da quota será o
valor líquido contabilístico face ao último balanço e pagará a quota
amortizada aos herdeiros em quatro prestações iguais e semestrais,
cujo vencimento da primeira se verificará sempre dentro do ano sub-
sequente à data em que tiver sido manifestada pelos herdeiros a von-
tade de ver a quota amortizada.
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3 — As quotas dos sócios poderão ser amortizadas se ocorrer a sua
penhora, arresto, arrolamento, falência ou qualquer outra forma de
apreensão judicial, sem que o seu titular tenha deduzido qualquer for-
ma de oposição, ou, tendo-a deduzido, caso a mesma não seja julgada
procedente.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951430

HMJ — ENVIO RÁPIDO DE ENCOMENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 696; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20050927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HMJ — Envio Rápido de
Encomendas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Diogo Brandão, 19,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia e durará por
tempo indeterminado, a partir desta data.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividades postais independentes dos
correios nacionais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Alberto Barbosa de
Magalhães e Hélder Salvador da Costa de Magalhães.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

1 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos e necessária a assinatura dos dois gerentes,
bastando a assinatura de um deles para o mero expediente.

2 — Em alargamento dos poderes de gerência os gerentes poderão
ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens imóveis de e para a sociedade;
b) Dar, ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e

nos termos e condições que entender;
c) Dar ou aceitar trepasse de quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing;
e) Confessar, dividir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

E livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão de quotas a
estranhos fica dependente da autorização prévia da sociedade, que terá
direito de preferência na aquisição e em segundo lugar os sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
na proporção das suas quotas até ao montante global de cem mil euros.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951456

RECTIGAIA — SOCIEDADE RECONSTRUTORA
E RECTIFICADORA DE MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08027/19990805; identificação de pessoa colectiva
n.º 504572776; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 19/
20050729.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008974073

DROGARIA S. PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 692/19760311; identificação de pessoa colectiva
n.º 500439095; inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresen-
tações: 13 e 14/20050729.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004 refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008975738

ORLANDO DOS SANTOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07089/19981013; identificação de pessoa colectiva
n.º 504252330; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974049

CONSTRUÇÕES MIGUEL FAMILIAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02014/19940309; identificação de pessoa colectiva
n.º 503164399; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 16/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2010905989

ADRIANO FERREIRA COELHO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07090/19981013; identificação de pessoa colectiva
n.º 504277138; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974022

MAISINVESTE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06211/19980203; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504075020; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 74/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008951944

J.  F. J. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

 Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00044/19901024; identificação de pessoa colectiva
n.º 502434929; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008967468

AQUAFOJO — TRATAMENTO DE ÁGUAS
E EFLUENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07914/19990707; identificação de pessoa colectiva
n.º 504377744; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008973190

TRIUNFANTELAR — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02023/19940310; identificação de pessoa colectiva
n.º 503206067; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 49/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008975800

CELESTINO & OLIVEIRA — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 42 372/19860703; identificação de pessoa colectiva
n.º 501685960; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974065

COSTAS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 532/19590729; identificação de pessoa colectiva
n.º 500079269; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 32/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004053755

JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 26 186/19810623; identificação de pessoa colectiva
n.º 501272356; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
31/20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2004053763

CONSTRUCADA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05317/19970424; identificação de pessoa colectiva
n.º 503880647; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/
20050729.

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.

6 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974057

ANTÓNIO PINA — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03741/19951120; identificação de pessoa colectiva
n.º 503547824; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20050729.

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.

7 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2008974030

SANTARÉM
CARTAXO

OURIAL — INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS E P.  V. C.,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01255/
960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503640247; número
e data do depósito: 88/20040625.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2003.

16 de Agosto de 2004. — A Primeira-Ajudante, Glória Bessa.
2005152536
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CONSTÂNCIA

TUPPERWARE — INDÚSTRIA LUSITANA DE ARTIGOS
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 00003/920114; identificação de pessoa colectiva n.º 500906360.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2004 da socie-
dade em epígrafe, em 28 de Julho de 2005.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2008158020

VILA POEMA — SOC. EXP. GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 00037/930223; identificação de pessoa colectiva n.º 502925930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2004 da socie-
dade em epígrafe, em 29 de Junho de 2005.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2008159418

TUPPERWARE — INDÚSTRIA LUSITANA DE ARTIGOS
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 00003/920114; identificação de pessoa colectiva n.º 500906360.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas consolidadas do exercício de
2004 da sociedade em epígrafe, em 28 de Julho de 2005.

30 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2008158012

LACTEJO — LACTICÍNIOS DO VALE DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 00025/920624; identificação de pessoa colectiva n.º 502788305;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04; número e data da apresen-
tação: 01/050929.

Certifico que a sócia Felismina Maria Vicêncio Moreira César ces-
sou funções de gerente, por renúncia em 8 de Agosto de 2003.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 2008159396

FERREIRA DO ZÊZERE

CECIANO FELIZ DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 00044; identificação de pessoa colectiva n.º 501107088.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Alcobia Farinha. 2011025508

SETÚBAL
ALMADA

NETO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08061/
951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503562408; data do
depósito: 15102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

28 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192909

NETO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08061/
951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503562408; data do
depósito: 15102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

28 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192908

OGIDATA — ORGANIZAÇÃO, GESTÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 01561/
760628; identificação de pessoa colectiva n.º 500435316; data do
depósito: 13112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192901

MONTE SARAIVENSE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09855/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504620010; data do
depósito: 12112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192898

ERGOREDIS — REDES ESTRUTURADAS, INFORMÁTICA
E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 464/
20001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505100070; data
do depósito: 13112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192896

SINGESTE — SISTEMAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 04035/
860808; identificação de pessoa colectiva n.º 501698124; data do
depósito: 13112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192893

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS EMS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08906/
971014; identificação de pessoa colectiva n.º 504025325; data do
depósito: 12112001.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192889

BORGES & GARCIA — SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08597/
970204; identificação de pessoa colectiva n.º 502642157; data do
depósito: 12112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192887

ANTÓNIO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06386/
920409; identificação de pessoa colectiva n.º 502765771; data do
depósito: 09112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192874

SECTOR SUL — COMÉRCIO DE DISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09699/
990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504476947; data do
depósito: 09112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192872

AVELAR RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09034/
980122; data do depósito: 09112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192870

TEÓFILO & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 01553/
930406; identificação de pessoa colectiva n.º 500626715; data do
depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192863

A PROMITENTE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 03616/
840308; identificação de pessoa colectiva n.º 501434143; data do
depósito: 07112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192859

COSMOCABE — COSMÉTICA E MOBILIÁRIO
PARA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09006/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504082620; data do
depósito: 07112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192855

CLINIPED — CLÍNICA PEDIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08170/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503610135; data do
depósito: 07112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192851

MENDES & QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09137/
980323; identificação de pessoa colectiva n.º 504158090; data do
depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192849

MINI — ESTÂNCIA ALMADENSE — COMÉRCIO
A RETALHO DE MADEIRAS E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05638/
900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502369528; data do
depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192847

ARTE NOVA — CABELEIREIRO E INSTITUTO
DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07482/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503328286; data do
depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192845

ALUGATUDO — MÁQUINAS E FERRAMENTAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09269/
980623; identificação de pessoa colectiva n.º 504255312; data do
depósito: 17102001.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192843

MAX ART — PRODUÇÕES DE TELEVISÃO, CINEMA
E TEATRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 132/
220500; identificação de pessoa colectiva n.º 504949357; data do
depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192842

CARLOS CAIXADO CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 120/
190100; identificação de pessoa colectiva n.º 504829580; data do
depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192841

PEDRO & CATARINA — TAPEÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09658/
990420; data do depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192840

TAKE ONE — PRODUÇÕES DE TELEVISÃO, CINEMA
E TEATRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 501/
20001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505225867; data
do depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192839

INÁCIO TRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 419/
13092000; identificação de pessoa colectiva n.º 504992716; data
do depósito: 05112002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Agosto de 2004. — Pela Segunda-Ajudante, A Primeira-Aju-
dante, Armanda Maria Miranda Marrachinho. 1000275673

CULTO DA CASA — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 580/
28082002; identificação de pessoa colectiva n.º 505768119; data
do depósito: 25062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

21 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2003245430

ELECTRILUZ — MONTAGENS E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07790/
950417; identificação de pessoa colectiva n.º 503426229; data do
depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192838

M. S. DIOGO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09309/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504295764; data do
depósito: 17102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192837

CENTRO DE CONVÍVIO DE SÃO JOÃO DE CAPARICA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 015861761020; identificação de pessoa colectiva
n.º 500594031; data do depósito: 06112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

1 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192836

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DA RENOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07820/
950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503426040; data do
depósito: 06112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192833

ELECTRO LAZARIM — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 04213/
190387; identificação de pessoa colectiva n.º 501801685; data do
depósito: 19102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192831

ANDRADE & CÉU — COMÉRCIO MÓVEIS
ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05559/
891122; identificação de pessoa colectiva n.º 502256346; data do
depósito: 18102001.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192829

FLORENTINO VIEIRA — ACTIVIDADE
DE SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07621/
941223; identificação de pessoa colectiva n.º 503391450; data do
depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192828

ÓPTICA SAFIRA — ÓPTICA E APARELHOS
DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 03217/
820108; identificação de pessoa colectiva n.º 501251286; data do
depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192827

MILSICO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 448/
28112000; identificação de pessoa colectiva n.º 505071576; data
do depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192826

COMILHO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 275/
11102000; identificação de pessoa colectiva n.º 505144484; data
do depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192825

MOTOMONTE — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06723/
930122; identificação de pessoa colectiva n.º 502917911; data do
depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192822

O PIRATA DO MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09282/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504248472; data do
depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192821

PRIMAVERA — PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07507/
940810; identificação de pessoa colectiva n.º 503328826; data do
depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192820

REFRI — SERVIÇO — REPARAÇÕES
DE ELECTRODOMÉSTICOS E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 03894/
860107; identificação de pessoa colectiva n.º 501573054; data do
depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192819

D. COLCHÃO — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE CONFORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08843/
970818; identificação de pessoa colectiva n.º 504001558; data do
depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192818

H. M. N.  — INSTALAÇÕES ELECTROTÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09283/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504248464; data do
depósito: 18102001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Maio de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192817

SILVA & ARTUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 03887/
851231; identificação de pessoa colectiva n.º 501599282; data do
depósito: 14112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192816

EXTERNATO OS GRILINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07401/
940720; identificação de pessoa colectiva n.º 503255122; data do
depósito: 14112001.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Branca Maria Fer-
reira Alves Miranda. 3000192815

LINHAS ESPECIAIS — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8863/
970905; identificação de pessoa colectiva n.º 504001035; data do
depósito: 15112001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

3 de Junho de 2003. — A Ajudante Principal, Ana Martins Fer-
nandes Nave. 3000192814

MOITA

CAMILO NOBRE TEIXEIRA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta de Maria Celeste, lote 117, rés-do-chão, esquer-
do, Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2335/
0031209; identificação de pessoa colectiva n.º 506711455.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 2003913319

PALMELA

SIH PALMELA — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Sede: Batudes, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00767/
19921019; identificação de pessoa colectiva n.º 502858834; data
da apresentação: PC-22072005.

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 2004 e 2005.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2009897072

ASTRONAVE — CONSTRUÇÃO CIVIL E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Herdade de Biscaia, Estrada do Poceirão, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02345/
20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506073300; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 3 e 4/20050809.

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 a alteração do con-
trato da sociedade no que diz respeito aos artigos 3.º e 6.º, ficando os
artigos referidos com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 6.º

A sociedade considera-se validamente obrigada, em todos os actos
e contratos, com a assinatura de dois gerentes, ficando, desde já, de-
signadas com gerentes ambas as sócias, Michelle Jean Marc Clicteur e
Ana Cristina Pimenta Veríssimo.

Mais certifico que renunciaram à gerência, Jean José Wafter Clic-
teur e Mário Maria Veríassimo.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007220741

WINDOWS OF PORTUGAL — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 20, Cabeço Velhinho,
Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 03022/
20050804; identificação de pessoa colectiva n.º 507413598; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 02/20050804.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que, entre Paulo Jorge Lopes Vaz de Carvalho
casado com Maria de Fátima Martins Nunes Marques Vaz de Carva-
lho, na comunhão de adquiridos, Rua de Alexandre Herculano, 20,
Cabeço Velhinho, Palmela; Alfredo Moisés Bastos Cordeiro, solteiro,
maior, Praceta Joaquim Ferreira de Sousa, 5, 2.º, C, São Julião, Setú-
bal; e, João Paulo Antunes dos Santos casado com Maria de Fátima
Leite Franco de Mendonça, na comunhão de adquiridos, Rua do Capi-
tão Clemente, 49, Aires, Palmela, foi constituída uma sociedade co-
mercial por quotas, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Windows of Portugal — Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Alexandre Herculano, 20,
Cabeço Velhinho, freguesia e concelho de Palmela.

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 medi-
ação imobiliária. Efectua diligências no sentido de conseguir interes-
sados na realização de negócios que visam a constituição ou aquisição
de direitos reais sobre bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — 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 quinhentos euros pertencente ao sócio Paulo Jorge
Lopes Vaz de Carvalho e duas iguais do valor nominal de mil duzen-
tos e cinquenta euros pertencente uma a cada um dos sócios Alfredo
Moisés Bastos Cordeiro e João Paulo Antunes dos Santos.

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

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 necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Jorge Lo-
pes Vaz de Carvalho e João Paulo Antunes dos Santos.

ARTIGO 5.º

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

É quanto me cumpre certificar.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007220768

ANTÓNIO PINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: C. C. Dovari, loja 15, Rua de Gago Coutinho e Sacadura
Cabral, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02707/
20031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506686973; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e número e data da apresentação:
01/20050106.

Certifico, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da acta
da sociedade referida em epígrafe, onde consta a alteração do arti-
go 1.º, n.º 2, do pacto social, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua C. C. Dovari, loja 15, Rua
de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em Pinhal Novo, freguesia de
Pinhal Novo, concelho de Palmela.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2004680458

QUARTZ QUALITY — SERVIÇOS DE HIGIENE, L.DA

Sede: Parque Industrial Vale do Alecrim, lote 82, Palmela

Capital social: 150 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02634/
20030807; identificação de pessoa colectiva n.º 506676293; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20050810.

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 escritura onde consta o aumento de capital,
passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 150 000
euros, e acha-se representado por três quotas: uma do valor nominal
de 60 000 euros, titulada em nome da sócia, Dora Cristina Xavier das
Neves Duarte; uma do valor nominal de 15 000 titulada em nome do
sócio José Alberto dos Santos Messias; e, uma do valor nominal de
75 000, pertencente ao sócio José António Ferreira Duarte.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encontra-
-se arquivado na pasta respectiva.

26 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681381

VEIGAINVESTE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua da Holanda, lote 1, Vale de Touros, Palmela

Capital social: 51 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3024/
20050809; identificação de pessoa colectiva n.º 507405846; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 07/20050809.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que, entre Paulo José Carteiro Veiga e mulher
Carla Maria Teixeira Gonçalves Veiga, casados na comunhão de ad-
quiridos, Rua de Holanda, lote 1, Vale de Touros, Palmela; e, Antó-
nio Garcia Veiga casado com Odete Maria Banha Carteiro, na comu-
nhão geral, Urbanização de Pêra, lote 31, Pêra, Silves, foi constituída
uma sociedade comercial por quotas, que passará a reger-se nos ter-
mos constantes dos artigos seguintes:

Estatutos

ARTIGO 1.º

Tipo e firma

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comercial por
quotas e adopta a firma VEIGAINVESTE — Investimentos
Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sede da sociedade é na Rua da Holanda, lote 1, Vale de Touros,
freguesia e concelho de Palmela, podendo a gerência deslocar a sede
dentro daquele concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto:
1 — A compra e venda de imóveis ou de direitos sobre os mesmos

e a sua revenda dos adquiridos para esse fim; o arrendamento e gestão
de bens imobiliários e a sua administração.

2 — Consultoria para os negócios e a gestão, nomeadamente em
termos da prestação de serviços a empresas, de forma diversificada e
integrada, com exclusão dos serviços jurídicos, bem como a realiza-
ção de investimentos em valores mobiliários e em outras formas de
participação social em empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinquenta e um mil euros, está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de
dezassete mil euros, pertencente à sócia Carla Maria Teixeira Gon-
çalves Veiga, uma de dezassete mil euros, pertencente ao sócio Paulo
José Carteiro Veiga e uma de dezassete mil euros, pertencente ao só-
cio António Garcia Veiga.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

Os suprimentos prestados pelos sócios à sociedade sê-lo-ão sempre
a título gratuito, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas dependerá sempre do consentimento pré-
vio da sociedade quando feita a terceiros, sendo livre entre os sócios.

2 — No caso de cessão onerosa a favor de terceiros é atribuída aos
sócios não cedentes, com eficácia real, o direito de preferência a
exercer nos termos gerais.

ARTIGO 7.º

Amortização da quota

1 — A sociedade poderá amortizar compulsivamente uma quota,
sem consentimento do seu titular, nos seguintes casos:

a) Quando o titular adopte reiteradamente comportamentos sus-
ceptíveis de prejudicar a normal gestão da sociedade ou o seu bom
nome;

b) Quando o titular, sendo gerente, tenha violado uma deliberação
da assembleia geral.

2 — Poderá a sociedade amortizar qualquer quota em caso de mor-
te, dissolução de sócio pessoa colectiva, divórcio, interdição, falência
do sócio, transmissão a título gratuito, arresto, arrolamento ou pe-
nhora da quota.

3 — A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar em quatro prestações iguais, com venci-
mentos sucessivos a seis meses após a fixação definitiva da contra-
partida.

4 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
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do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda a
criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade pertencerá a um ou mais gerentes,
sendo desde já nomeado gerente o sócio Paulo José Carteiro Veiga,
que será gerente por direito especial, e sendo os demais gerentes elei-
tos bienalmente em assembleia geral.

2 — Será admitida a reeleição, bem como o alargamento pela as-
sembleia geral do período de gerência.

3 — Os sócios que sejam pessoas colectivas poderão sempre desig-
nar para gerente uma pessoa singular de sua escolha.

4 — Os gerentes manter-se-ão em funções até nova eleição, inde-
pendentemente do prazo por que forem eleitos.

5 — A sociedade ficará obrigada com a assinatura isolada do geren-
te Paulo José Carteiro Veiga, com a assinatura de dois dos demais
gerentes, bem como pela assinatura de dois dos demais gerentes, bem
como pela assinatura de mandatário ou procurador com poderes bas-
tantes para o acto.

6 — Os gerentes não serão remunerados, salvo deliberação em
contrário da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Competência

A gerência constante nos termos do artigo anterior tem compe-
tência para a prática dos seguintes actos:

a) Aquisição, alienação ou oneração de bens móveis e imóveis;
b) Aquisição, alienação, oneração, locação e trespasse de estabele-

cimento comercial;
c) Subscrição ou aquisição de participações sociais noutras socie-

dades e a sua alienação ou oneração;
d) Celebração de quaisquer contratos necessários e convenientes à

boa prossecução da actividade económica da sociedade.

É quanto me cumpre certificar

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2010615891

VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

MEDINA — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
INTERNANCIONAL, L.DA

Sede: Anta, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1092/20011217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502037838; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 15 e 16/20051014.

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

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 11 foi feita a cessação das
funções de gerente, de Rui Manuel Avelar Pequeno, em 30 de Junho
de 2004, por renúncia.

Pela inscrição n.º 12 foi feita a designação de gerente, José Manuel
Avelar Pequeno, em 30 de Junho de 2004.

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007893991

PANIGELATI  — PASTELARIA E GELATARIA, L.DA

Sede: Quinta da Graciosa, B, fracção K, Arca,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1381/20040910; identificação de pessoa colectiva
n.º 507097858; número e data da entrada: 01/20051017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007892804

DANTAS & SARAIVA — SAPATARIA E ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Sede: Rua de Inácio Perestrelo, 46, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 753/990322; identificação de pessoa colectiva n.º 504381300;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/20051017.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1, exarado à inscrição n.º 1,
foi registada a deslocação da sede da sociedade em epígrafe para a Rua
Inácio Perestrelo, 46, Ponte de Lima.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884038

LIMIANO — VENTILAÇÃO E LIMPEZA GERAL, L.DA

Sede: Aldeia, Bertiandos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1451/20050919; averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 13, 14 e 16/
20051017.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1, exarado à inscrição n.º 1, foi registada a
cessação de funções de gerente de José Lima da Cunha.

Data: 7 de Outubro de 2005, por renúncia.
Pelo averbamento n.º 2, exarado à inscrição n.º 1, foi registada a

cessação de funções de gerente de Ilídio Lima da Cunha.
Data: 7 de Outubro de 2005, por renúncia.
Pela inscrição n.º 6 foi registada a alteração parcial do contrato da

sociedade quanto aos n.os 3 e 4 do artigo 4.º, os quais passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

3 — São desde já designados gerentes, os sócios Filipe Lameirão da
Cunha, o actual gerente e André Faria da Cunha.

4 — A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, com a
intervenção de um gerente.

Conferida, está conforme.

A redacção do contrato da sociedade devidamente actualizado, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884046

FONTÃO AUTO — REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS
E MONTAGEM DE PNEUS, L.DA

Sede: Arromal, Fontão, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 596/960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503682535;
número e data da apresentação: 1/20051012.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007311704
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BERMUDES & VALE, L.DA

Sede: Covo, Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1457/20051012; identificação de pessoa colectiva
n.º 507493230; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20051012.

Certifico que, entre Alberto Francisco Barros Bermudes, casado com
Leolinda Cecília Tavares Ferreira Bermudes, na comunhão de adqui-
ridos, e Avelino Gomes do Vale, casado com Maria Fernanda Coura
Lopes Vale, na comunhão de adquiridos, e por escritura lavrada a 6 de
Outubro de 2005, de fl. 45 a fl. 47 do livro n.º 449-B do 1.º Cartório
Notarial de Barcelos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bermudes & Vale, L.da, e tem a sua
sede no lugar do Covo, na freguesia de Freixo, concelho de Ponte de
Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar ou suprimir sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência de representações de
exportação e estudos de marketing.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois
mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Alberto Francisco Barros Bermudes e Avelino Gomes do Vale.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao décuplo do capital
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia-geral, bem como a sua representação
cabe a ambos os sócios que, desde já, são nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção conjunta de ambos os gerentes.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, são livres entre os só-
cios, para o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões,
porém, a favor de estranhos, carecem de prévio consentimento da
sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, é conferido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A amortização de quota será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora, ou quando a mesma for arre-

matada, adjudicada ou vendida em processo judicial, administrativo
ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária ou
de continuidade poderão nomear um de entre si ou um estranho que
a todos represente na sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social por
licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, deven-
do constar do respectivo aviso o dia, hora, local e ordem de trabalho.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007893983

CAFÉ ZÉ 18, L.DA

Sede: Mosteiro, Refoios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 259/081010; identificação de pessoa colectiva n.º 502047356;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20051017.

Certifico que, por escritura lavrada aos 17 de Janeiro de 2005, no
Cartório Notarial de Ponte de Lima, de fls. 34 a 35 v.º do livro n.º 362-
-S, foi feita a redenominação em euros, aumento de capital de 1995,19
euros para 5000 euros sendo este aumento de 3400,81 euros, subscri-
to e realizado em dinheiros pelos sócios, proporcionalmente ao valor
das suas quotas que em consequência alteram parcialmente o pacto
social quanto ao seu artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde a soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
José Alves Antunes; e outra do valor nominal de duzentos e cinquen-
ta euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Antunes da Fonte.

Está conforme o que certifico.

O pacto social da sociedade na sua redacção actualizada encontra-
-se arquivado na pasta da respectiva sociedade.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velha. 2007884062

PREGO & FERNANDES, EXTRACÇÃO DE PEDRA, L.DA

Sede: Sabadão, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 911/20010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505364344;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 01 e 03/20051012.

Certifico que por escritura lavrada em 30 de Setembro de 2005, de
fls. 53 a 54 v.º do livro n.º 388-S do Cartório Notarial de Ponte de
Lima, e pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 foi feita a cessação
das funções de gerente de Manuel Silva Fernandes, em 30 de Setem-
bro de 2005, por renúncia.

Pela inscrição n.º 4 foi feita a alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e corpo do 4.º que passa a ter a seguinte re-

dacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, dividido em duas quotas, uma de vinte e cinco mil e qui-
nhentos euros pertencente ao sócio Manuel de Sousa Prego e uma de
vinte e quatro mil e quinhentos euros pertencente à sócia Maria de
Fátima da Cunha Pereira dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, será exercida por um ou mais gerentes, que podem ser escolhi-
dos entre estranhos à sociedade e eleitos em assembleia geral, e serão
ou não remunerados, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Manuel de Sousa Prego
e Maria de Fátima da Cunha Pereira dos Santos.

Está conforme.

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

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007893924
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GESTÃO DE CONDOMÍNIOS QUINTA DA GUIA, L.DA

Sede: Rua Agostinho José Taveira, loja Q, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 867/20001127; identificação de pessoa colectiva n.º 505237610;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 10 e 11/20051012.

Certifico que, por escritura de 28 de Janeiro de 2003, de fls. 18 a
19 do livro n.º 297-S do Cartório Notarial de Ponte de Lima, e pelo
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1, foi feita a cessação das funções
de gerente de Adão Amândio de Sousa Leitão, em 28 de Janeiro de
2003, por renúncia.

E pela inscrição n.º 3 foi feita a alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
fica a pertencer ao sócio Francisco Gomes Ribeiro, que desde já é
nomeado gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
e suficiente a assinatura do gerente ora nomeado.

Está conforme.

O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção actu-
alizada ficou depositado na pasta respectiva.

A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva Varela. 2007893932

INVESLIMA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Campo Raso, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 774/990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504472127;
número e data da entrada: 2/20051012.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007892596

IMPEXTROM — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Cassiano Baptista, lote 4, Edifício Eirado,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1133/20020313; identificação de pessoa colectiva
n.º 506060870; número e data da entrada: 03/20051012.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007892456

JÚLIO AMORIM & RODRIGUES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vila Nova, Beiral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1458/20051013; identificação de pessoa colectiva
n.º 507469240; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20051013.

Certifico que, por escritura lavrada aos 21 de Setembro de 2005 no
Cartório Notarial de Ponte de Lima, exarada de fls. 72 a 73 do livro
n.º 387-S, entre Júlio Rodrigues de Amorim casado com Maria de

Lurdes Rodrigues Alves, na comunhão de adquiridos, Vila Nova, Bei-
ral, Ponte de Lima e Maria de Lurdes Rodrigues Alves casada com o
citado, constituíram entre si uma sociedade comercial por quotas aci-
ma identificada, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Júlio Amorim & Rodrigues,
Construções, L.da, tem a sua sede no lugar de Vila Nova, da freguesia
de Beiral do Lima, do concelho de Ponte de Lima.

§ único. A gerência pode deslocar a sede, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, por simples deliberação da gerên-
cia.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de quatro mil
euros, pertencente ao sócio Júlio Rodrigues de Amorim, e outra de
mil euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Rodrigues Alves.

4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante deste e na proporção das respectivas quotas.

5.º

As cessões de quotas a favor de estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência na
aquisição.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, bem como a sua representação, fica afecta
a ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos que
para a mesma envolvam responsabilidade, é suficiente a assinatura de
qualquer um dos gerentes nomeados.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência pode-
rá:

a) Comprar, vender ou permutar quaisquer bens móveis ou imó-
veis;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-
zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar sem-
pre o assunto a tratar.

A gerência desde já autorizada a efectuar o levantamento do capi-
tal social depositado, a fim de fazer face a encargos e demais, despe-
sas referentes à instalação e apetrechamento da sociedade.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007295997

VIANA DO CASTELO

ILÍDIO COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3482; identificação de pessoa colectiva n.º 506504697; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 66/20040811.
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Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade supra tendo as
contas sido encerradas em 30 de Março de 2004.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2004. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007807556

VILA REAL

VILA POUCA DE AGUIAR

GRANIAREIAS — GRANITOS E AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 388/051006; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/051006.

Certifico que, entre Florêncio da Silva Santos, casado com Maria
Georgina Rodrigues Barreiro, na comunhão de adquiridos e António
Dinis Barreiro da Silva, solteiro, maior, ambos residentes na Carrica,
freguesia de Teles, concelho de Vila Pouca de Aguiar, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Tipo e firma

Esta sociedade por quotas adopta a denominação GRANIAREIAS —
Granitos e Areias, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sede social fica instalada no Lugar da Carrica, Estrada Nacional
n.º 2, freguesia de Telões e concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá transferir
a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a criar ou extinguir em território nacional ou estrangeiro agên-
cias, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representação
da sociedade.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a extracção e transformação de
inertes, fabricação de artigos de granito e comércio a retalho de ma-
teriais de construção.

2 — A sociedade poderá adquirir participações noutra sociedade,
mesmo de responsabilidade ilimitada, e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de dez mil euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
cinco mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António
Dinis Barreiro da Silva e Florêncio da Silva Santos.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao valor global de vinte vezes o valor do capital social,
sendo a obrigação de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 6.º

Cessão de quota

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, seus cônju-
ges, ascendentes e descendentes é livre.

2 — A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do
consentimento da sociedade, gozando esta do direito de preferência,
em primeiro lugar e os sócios em segundo, a exercer nos termos le-
gais.

ARTIGO 7.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdei-

ros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente representado,
devendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente na
sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Amortização da quota

A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes hipóteses:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio, ou

de separação judicial de pessoas e bens e desde que a quota seja adju-
dicada, total ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

c) No caso de a quota ser alvo de qualquer procedimento judicial;
d) Desde que qualquer sócio, culposa ou deliberadamente, prejudi-

que os interesses da sociedade.

ARTIGO 9.º

Gerência

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 António Dinis Barrei-
ro da Silva.

3 — Fica inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e quaisquer outros actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, sob, pena de responderem indivi-
dualmente perante a sociedade, indemnizando-a pelos prejuízos que
ela venha a sofrer.

ARTIGO 10.º

A sociedade encontra-se validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos com a assinatura do gerente.

ARTIGO 11.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de socie-
dade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comerciais e
demais legislação subsidiária.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 2005700576

AGUILARE — INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 190/950308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503367320; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 01/20050930.

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

Cessação de funções do administrador José Arnaldo Ribeiro Faria
Leite.

Causa: por renúncia.
Data em que se tornou efectiva: 31 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 2005700550

RIGRANEX — RIBEIRAL, GRANITOS, EXPLORAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 129/900905; identificação de pessoa colectiva
n.º 502410221; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/
050929.

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: 11 de Março de 2005.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 2005700541
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QUEIROZCARGO — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 387/050928; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01050928.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi constituída por Carla Maria
Fernandes Queiroz, solteira, maior, residente na Rua da Eira, 3, Tou-
rencinho, freguesia de Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar e
rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

12 — A sociedade adopta a firma QUEIROZCARGO — Transpor-
tes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Eira, 3, Tourensi-
nho, freguesia de Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem, aluguer de veículos ligeiros e pesados de merca-
dorias sem condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros representado por uma só quota
da sua única sócia Carla Maria Fernandes Queiroz, encontrando-se
totalmente realizada em dinheiro.

§ único. Para o efeito do disposto n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais a sócia única declara sob sua inteira res-
ponsabilidade que o capital de cinquenta mil euros já foi depositado
numa conta aberta no Banco Santander Totta, balcão de Júlio Dinis,
na cidade do Porto.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá fazer à sociedade prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pela sócia única ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designada gerente a sócia única Carla Maria
Fernandes Queiroz, que não sendo sócia de mais nenhuma sociedade
unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C
do Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obriga-
-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais, fica a sócia autorizada a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 2005700533

VISEU
CASTRO DAIRE

RAQUEL MARIA FERREIRA DE ALMEIDA,
VESTUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 388/
020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505931419; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que pela apresentação acima referida foi registada a pres-
tação de contas referente ao ano de exercício de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2009387775

RESTAURANTE PIZARIA IRMÃOS TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 253/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504043544; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que pela apresentação acima referida foi registada a pres-
tação de contas referente ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2009387520

TALHO E CHARCUTARIA FERREIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 267/
980504; identificação de pessoa colectiva n.º 504138278; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que pela apresentação acima referida foi registada a pres-
tação de contas referente ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2009387546

RIBEIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 209/
960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503683540; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que pela apresentação acima referida foi registada a pres-
tação de contas referente ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2009387538

PEÇAS CASTRENSE, COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 122/
900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502326751; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que pela apresentação acima referida foi registada a pres-
tação de contas referente ao ano de exercício de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2009387767

CINFÃES

J. MENDES ALMEIDA — COMÉRCIO DE SUCATA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00274/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504350285.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624101

PONTINHA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00412/
011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505607557.
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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.

17 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624128

CRISTINA CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00422/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505772132.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624110

J. PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00407/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505795655.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005625132

CONSTRUÇÕES SANTA MARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00140/
920915; identificação de pessoa colectiva n.º 502836202.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624608

ALVES & ALVES — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00188/
950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503521019.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005625116

MÓVEIS TAROUQUELA DE PAULO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00417/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505767058.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005625094

HÉLDER & PEDRO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00372/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505475669.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624543

NICOREPE — CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 528/
040519; identificação de pessoa colectiva n.º 506978486.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624560

JORNAL MIRADOURO EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00238/
971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504032844.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624578

CARLOS DA CUNHA SOARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00109/
900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502314559.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624616

TRANSPORTES TEIXEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00126/
911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502663731.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624586

MONTEIRO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 410/
011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505684128.

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

Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624675

ROCHA & CORREIA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00403/
011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505607611.
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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.

17 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005624659

JOÃO FERREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 00111/
900716; identificação de pessoa colectiva n.º 502382821.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Maria
Soares Félix da Herdade Gomes. 2005625051

NESPE — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 170/
940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503193011.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. — A Conservadora Interina, Maria Manuel
Ferreira Campos Folhadela de Oliveira. 2005622109

LAMEGO

CONSTRUÇÕES RAMOS & MARAVILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00913/
20030929; identificação de pessoa colectiva n.º 506641082; nú-
mero e data da apresentação: 12/20050623.

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

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008178790
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