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PARTE A

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação do con-
selho de administração, de 3 de Fevereiro de 2006, foi nomeado,
por reclassificação profissional e urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 4 de Fevereiro de 2006, e na sequência do
despacho da presidente do conselho de administração, de 3 de Feve-
reiro de 2006, o candidato João Alberto Nunes Viveiros, para o lugar
de motorista de ligeiros, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de
pessoal desta Associação de Municípios da Região Autónoma dos
Açores.

A presente nomeação produz efeitos a partir desta data.

4 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-Delegado, Paulo Costa
Couto. 1000298348

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-

cho de 30 de Janeiro de 2006 e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, contados da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, os concursos externos de ingresso, para provimento dos
lugares abaixo mencionados:

Grupo pessoal de informática:

Concurso A — um lugar de especialista de informática,
grau 1, nível 2, em regime de estágio;

Concurso B — um lugar de técnico de informática, grau 1,
nível 1, em regime de estágio.

2 — Prazo de validade — os concursos agora iniciados são válidos
para as vagas postas a concurso e caducam com o seu preenchimento.

3 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de Ju-
nho, Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, Decreto-Lei n.º 97/2001,
de 26 de Março, e Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

4 — Conteúdo funcional:

Concurso A — o constante no n.º 1, alínea a), do artigo 2.º e
n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril;

Concurso B — o constante no n.º 1, alínea a), do artigo 3.º e
n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

5 — Local de prestação de trabalho — o local de trabalho é a área
do concelho de Abrantes.

6 — Remuneração, condições de trabalho e regalias sociais — a
remuneração será fixada nos termos do sistema retributivo da fun-
ção pública para a categoria, de acordo com os índices e escalões
constantes do mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de
Março.

7 — Requisitos de admissão a concurso — poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

7.1 — Requisitos gerais — são requisitos gerais de admissão aos
concursos os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.2 — Requisitos especiais:

Concurso A — licenciatura em Engenharia de Sistemas ou In-
formática ou Engenharia de Sistema e Informática;

Concurso B — curso tecnológico, curso das escolas profissionais
ou curso que confira certificado de qualificação de nível III em
áreas de informática.

7.3 — Quota de emprego — de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o
número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato com
deficiência tem preferência, em igualdade de classificação, a qual pre-
valece sobre qualquer outra preferência legal.

8 — Apresentação das candidaturas:
8.1 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser

formalizadas em candidatura dirigida ao presidente da Câmara Muni-
cipal de Abrantes, Praça de Raimundo Soares, 2200-366 Abrantes,
remetido pelo correio até ao termo do prazo fixado, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregue pessoalmente na Secção de Aten-
dimento da mesma Câmara, devendo, do mesmo, constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade, número de
contribuinte, código postal e número de telefone, se o hou-
ver);

b) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação
do Diário da República em que o aviso foi publicado;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver especificar para melhor apreciação do seu mérito;

d) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimen-
to de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada a
apresentação imediata de documento comprovativo.

8.2 — Os requerimentos dos candidatos devem ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autenticado, comprovativo das habilitações li-
terárias exigidas, com a indicação da média final de curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte;
d) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
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e) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na
alínea c) do número anterior, sem o que as mesmas não se-
rão consideradas;

f) Comprovativos dos requisitos gerais de admissão previstos
nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso.

8.3 — A apresentação de documentação da alínea f) do número
anterior é, temporariamente, dispensada, desde que o candidato de-
clare, no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra, relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

8.4 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão, exigíveis nos termos das alíneas a), b), c), d)
e e) do n.º 8.2, determina a exclusão do concurso.

8.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

8.6 — As falsas declarações, prestadas pelos candidatos, serão pu-
nidas, nos termos da lei.

9 — Métodos de selecção — o processo de selecção será feito, nos
termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
consistirá na realização de um prova escrita de conhecimentos (eli-
minatória) e numa entrevista profissional de selecção.

9.1 — Classificação final — a classificação final será expressa numa
escala de 0 a 20 valores, de acordo com a média aritmética simples
de cada um dos métodos de selecção, e calculada através da seguinte
fórmula:

CF =
 PEC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 — A prova escrita de conhecimentos é eliminatória de per si
para os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

9.2.1 — Duração da prova — a prova escrita de conhecimentos
terá a duração de noventa minutos.

9.2.2 — Programa da prova — prova de conhecimentos (PC) —
será escrita e incidirá sobre a legislação a seguir indicada:

Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976, na
redacção dada pelas Leis Constitucionais e republicada pela Lei
Constitucional n.º 1/2004, de 24 de Julho (artigos 1.º a 79.º e
parte III);

Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento
dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime Financeiro dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela
Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 3-B/2000,
de 4 de Abril, e pela Lei n.º 94/2001, de 20 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo De-
creto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Administração de Sistemas;
Redes de Informática;
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março;
Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.

9.3 — Entrevista profissional de selecção (EPS) — será conduzida
de modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o
exercício do cargo, através da comparação com um perfil delineado,
mediante a ponderação dos parâmetros adequados, e será pontuada de
1 a 5 valores, num total de 20 valores, pela aplicação da seguinte
fórmula:

EPS = a + b + c + d
em que:

a = participação na discussão dos problemas e sentido crítico;
b = enquadramento e desenvolvimento funcional;
c = capacidade de relacionamento e comunicabilidade;
d = dinamismo e motivação para a função.

9.4 — Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.5 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o siste-
ma de classificação final, constam de acta de reunião do júri do con-
curso, a qual será facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

9.6 — A falta de comparência dos candidatos à prova escrita de
conhecimentos determina a sua exclusão.

10 — Afixação das listas — as listas de candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas, para
consulta, no átrio dos Paços do Município ou publicadas no Diário
da República, conforme o número de candidatos.

11 — Regime de estágio — o estágio tem a duração de seis meses
e obedecerá ao disposto no Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho,
com as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, e artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

11.1 — A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva à Admi-
nistração Pública.

11.2 — A avaliação e classificação final do estagiário competem
ao respectivo júri de estágio, que é o mesmo do concurso, e será tra-
duzida numa escala de 0 a 20 valores e atenderá aos seguintes facto-
res: relatório de estágio, a classificação de serviço obtida durante o
período de estágio e, sempre que possível, os resultados da formação
profissional.

12 — O júri dos concursos terá a seguinte composição:

Presidente — José Miguel Silva Simões de Carvalho, consultor
de informática.

Vogais efectivos:

Maria de Fátima Dias Marcos, técnica de informática,
grau 1, nível 2, e António José Craveiro Marques Lou-
renço Pina, especialista de informática do grau 2, nível 1.

Vogais suplentes:

Teresa Isabel Carvalheiro Ramos Silva, técnica de informá-
tica de grau 1, nível 2, e Fernando João Bougard Sá Baio,
técnico de informática, estagiário.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo primeiro vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

30 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho. 1000298371

Aviso
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-

cho de 19 de Setembro de 2005 e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, contados da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, o concurso externo de ingresso, para provimento do lugar
abaixo mencionado:

Grupo de pessoal técnico-profissional — um lugar de técnico pro-
fissional de 2.ª classe (biblioteca e documentação).

2 — Prazo de validade — o concurso agora iniciado é válido para
a vaga posta a concurso e para as que vierem a verificar-se no prazo
de um ano.

3 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, De-
creto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
e republicado pela Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — Conteúdo funcional — o constante do mapa II anexo ao De-
creto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho, do qual faz parte integrante.

5 — Local de prestação de trabalho — o local de trabalho é a área
do concelho de Abrantes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 49 — 9 de Março de 2006 4993

6 — Remuneração, condições de trabalho e regalias sociais — o
vencimento é o previsto no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio.

As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

7 — Requisitos de admissão a concurso — poderão candidatar-se
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos:

7.1 — Requisitos gerais — são requisitos gerais de admissão ao
concurso os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais, legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

7.2 — Requisitos especiais — reunir as condições previstas na
alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 49/99, de 11 de Junho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7.3 — Quota de emprego — de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o
número de lugares a preencher seja de um ou dois, o candidato com
deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual pre-
valece sobre qualquer outra preferência legal.

8 — Apresentação das candidaturas:
8.1 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser

formalizadas em candidatura dirigida ao presidente da Câmara Muni-
cipal de Abrantes, Praça de Raimundo Soares, 2200-366 Abrantes,
remetido pelo correio até ao termo do prazo fixado, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregue pessoalmente na Secção de Aten-
dimento da mesma Câmara, devendo, do mesmo, constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade, número de
contribuinte, código postal e número de telefone, se o hou-
ver);

b) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação
do Diário da República em que o aviso foi publicado;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver especificar para melhor apreciação do seu mérito;

d) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada
a apresentação imediata de documento comprovativo.

8.2 — Os requerimentos dos candidatos devem ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autenticado, comprovativo das habilitações li-
terárias exigidas, com a indicação da média final de curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte;
d) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
e) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na

alínea c) do número anterior, sem o que as mesmas não se-
rão consideradas;

f) Comprovativos dos requisitos gerais de admissão previstos
nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso.

8.3 — A apresentação de documentação da alínea f) do número
anterior é, temporariamente, dispensada, desde que o candidato de-
clare, no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra, relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.

8.4 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão, exigíveis nos termos das alíneas a), b), c), d)
e e) do n.º 8.2, determina a exclusão do concurso.

8.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

8.6 — As falsas declarações, prestadas pelos candidatos, serão pu-
nidas, nos termos da lei.

9 — Métodos de selecção — o processo de selecção será feito nos
termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
consistirá na realização de um prova escrita de conhecimentos (eli-
minatória) e numa entrevista profissional de selecção.

9.1 — Classificação final — a classificação final será expressa numa
escala de 0 a 20 valores, de acordo com a média aritmética simples
de cada um dos métodos de selecção, e calculada através da seguinte
fórmula:

CF =
 PEC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 — A prova escrita de conhecimentos é eliminatória de per si
para os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

9.2.1 — Duração da prova — a prova escrita de conhecimentos
terá a duração de noventa minutos.

9.2.2 — Programa da prova — prova de conhecimentos (PC) —
será escrita e incidirá sobre a legislação a seguir indicada:

Noção, natureza e funções da biblioteca pública;
Formação e manutenção dos fundos documentais — princípios e

critérios de selecção;
Organização dos fundos — catalogação, classificação, indexação

e ordenação do livre acesso;
Uso e difusão dos fundos e animação da leitura.

9.3 — Entrevista profissional de selecção (EPS) — será conduzida
de modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o
exercício do cargo, através da comparação com um perfil delineado,
mediante a ponderação dos parâmetros adequados, e será pontuada de
1 a 5 valores, num total de 20 valores, pela aplicação da seguinte
fórmula:

EPS = a + b + c + d
em que:

a = participação na discussão dos problemas e sentido crítico;
b = enquadramento e desenvolvimento funcional;
c = capacidade de relacionamento e comunicabilidade;
d = dinamismo e motivação para a função.

9.4 — Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.5 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova de co-
nhecimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, constam de acta de reunião do júri do
concurso, a qual será facultada aos candidatos, sempre que solicita-
da.

9.6 — A falta de comparência dos candidatos à prova escrita de
conhecimentos determina a sua exclusão.

10 — Afixação das listas — as listas de candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas, para
consulta, no átrio dos Paços do Município ou publicadas no Diário
da República, conforme o número de candidatos.

11 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Francisco Manuel Ferreira Lopes, chefe de Divi-
são de Bibliotecas e Arquivos.

Vogais efectivos:

João Manuel Lopes, técnico profissional especialista de bi-
blioteca e documentação, e Maria da Graça de Jesus Al-
ves Lobato, técnica superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Ana Paula Vieira Reis, técnica profissional especialista prin-
cipal de biblioteca e documentação, e Orlando Manuel
Silva Marchão, técnico profissional especialista de bibli-
oteca e documentação.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo primeiro vogal efectivo.
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Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Nelson Au-
gusto Marques de Carvalho. 1000298372

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Aviso
Para os devidos efeitos e nos termos do artigo 139.º, n.os 1 e 2, da

Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprova o Código do Trabalho,
torna-se público que, por despacho de 2 de Janeiro, foram renovados,
por mais um ano, os seguintes contratos de trabalho:

Óscar Dinis da Silva Martins — técnico superior de biblioteca e
documentação, com início de contrato em 1 de Fevereiro de
2005.

Maria Manuela Vieira Prazeres dos Santos — assistente adminis-
trativo, com início do contrato em 2 de Fevereiro de 2005.

Patrícia Alexandra Faria Ferreira — assistente administrativo,
com início de contrato em 2 de Fevereiro de 2005.

Ana Maria Gameiro Madeira Silva — assistente administrativo,
com início em 2 de Fevereiro de 2005.

Ana Filipa Duarte Amora — topógrafo, com início de contrato
em 4 de Fevereiro de 2005.

Susana Henriques Rodrigues Caldeira — técnico de conservação
e restauro, com início de contrato em 4 de Fevereiro de 2005.

Maria de Fátima Costa Patrocínio — técnica superior de anima-
ção cultural e comunitária, com início do contrato em 7 de
Fevereiro de 2005.

Nuno Miguel Pereira Henriques — técnico profissional de ani-
mação desportiva, com início do contrato em 22 de Feverei-
ro de 2005.

Rui Miguel Lopes Tristão — animador espaço internet, com
início do contrato em 1 de Março de 2005.

Maria Manuela Gomes Cruz Rito Almeida — animador espaço
internet, com início de contrato em 1 de Março de 2005.

2 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel da
Silva Azevedo. 3000192019

Aviso
Para os devidos efeitos e nos termos do artigo 139.º, n.os 1 e 2, da

Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprova o Código do Trabalho,
torna-se público que, por despacho de 27 de Janeiro, foram renova-
dos, por mais um ano, os seguintes contratos de trabalho:

Patrícia Isabel dos Santos Pires Salvado — técnica de línguas e
literaturas modernas, com início de contrato em 16 de Março
de 2005.

António José Lopes Mota — auxiliar de serviços gerais, com
início de contrato em 8 de Março de 2005.

2 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
da Silva Azevedo. 1000298356

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR

Aviso n.º 3/2006
Celebração de contratos de trabalho

a termo resolutivo certo

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por
meu despacho datado de 17 de Janeiro de 2006, na sequência do pro-
cesso de selecção elaborado nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, determinei celebrar contratos de trabalho a
termo resolutivo certo, com Dora Isabel dos Santos Dias e Maria
Teresa Fontinhas Mariano da Rosa, pelo período de um ano, eventu-
almente renovável, com início a 23 de Janeiro de 2006, para desem-
penharem as funções de auxiliar de serviços gerais, mediante a remu-
neração mensal de 405,96 euros.

18 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel José
de Jesus Marreiros. 3000192520

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de

hoje, no uso da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na sequência do concurso interno
de acesso limitado para provimento de um lugar de encarregado, do
grupo de pessoal de chefia do pessoal operário, nomeei, nos termos
do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, en-
carregado do grupo de pessoal de chefia do pessoal operário, Cristó-
vão Bento, escalão 1, índice 285, da tabela de remunerações dos fun-
cionários e agentes da Administração Pública, devendo aceitar o cargo
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do aviso na 3.ª sé-
rie do Diário da República.

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Baptista Ribeiro. 1000298359

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso
Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de alteração à licença de loteamento, titu-
lada pelo alvará n.º 1/2000, a requerimento de Alberto Moreira Ro-
cha, residente no lugar de Aldeia Nova, freguesia de Vila Caiz, na qua-
lidade de proprietário do lote n.º 16 do referido alvará de loteamento,
sito no lugar de Belmonte ou Aldeia Nova, freguesia de Vila Caiz,
pelo período de 15 dias, que se inicia 8 dias após a publicação do pre-
sente aviso na 3.ª série do Diário da República.

Finalidade do pedido:

Alteração dos afastamentos laterais e mancha de implantação;
Alteração da área de implantação de 80 m2 para 109,60 m2;
Alteração da área de construção de 160 m2 para 193 m2.

O processo administrativo respectivo, com o n.º 61/05 (Altelote),
pode ser consultado, todos os dias úteis, dentro das horas normais de
expediente, na Repartição Administrativa do Departamento de Urba-
nismo desta Autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente,
venham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal, devendo
neste constar a identificação completa, os endereços dos seus autores
e a qualidade em que se apresentam, as quais deverão ser entregues ou
remetidas por correio, sob registo, na Câmara Municipal.

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Armindo José
da Cunha Abreu. 1000298323

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 185
Discussão pública

Miguel António Duarte Cardia, vereador, com subdelegação de com-
petências, da Câmara Municipal de Benavente:

Torna público que, para dar cumprimento ao disposto no n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, e conforme seu despacho exarado em 3 de Fevereiro de 2006,
procede à abertura de discussão pública sobre a aprovação de altera-
ção ao alvará de loteamento n.º 6/98, em nome de Manuel Augusto
Martins e Maria Carolina Mendonça Martins, respeitante ao prédio
sito no Arneiro dos Pilares, Estrada da Samorena, freguesia de Sa-
mora Correia.

A alteração proposta restringe-se ao uso previsto para o rés-do-
-chão do lote 2, fracções A e B, de comércio/restauração para co-
mércio/restauração e serviços. Não são alterados os restantes parâ-
metros urbanísticos, anteriormente definidos.

O prazo para consulta pública é de 15 dias e o processo poderá ser
consultado todos os dias úteis, nas horas normais de expediente, no
Departamento Municipal de Obras, Urbanismo, Ambiente e Serviços
Urbanos (Divisão Municipal de Obras Particulares), e na sede da Jun-
ta de Freguesia de Samora Correia.

Os interessados, ao apresentarem observações sobre a alteração em
referência, poderão fazê-lo nos locais de consulta, em requerimento
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ou em carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Benaven-
te — Praça do Município, 2130-038 Benavente. Para constar se la-
vrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares de estilo.

14 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com subdelegação de
competências, Miguel António Duarte Cardia. 1000298326

Aviso n.º 186
Discussão pública

Miguel António Duarte Cardia, vereador, com subdelegação de com-
petências, da Câmara Municipal de Benavente:

Torna público que, para dar cumprimento ao n.º 2 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e con-
forme seu despacho exarado em 3 de Fevereiro de 2006, procede à
abertura de discussão pública sobre a aprovação de alteração ao al-
vará de loteamento n.º 3/2003, em nome de Rui Norberto Cruz de
Lemos Silva e Maria Leonor dos Santos Pinto de Sousa Lemos Sil-
va, respeitante ao prédio sito no Alto da Figueira, freguesia de San-
to Estêvão.

A alteração proposta restringe-se à alteração dos polígonos de
implantação, não sendo alterados quaisquer parâmetros urbanísticos
anteriormente definidos.

O prazo para consulta pública é de 15 dias e o processo poderá ser
consultado todos os dias úteis, nas horas normais de expediente, no
Departamento Municipal de Obras, Urbanismo, Ambiente e Serviços
Urbanos (Divisão Municipal de Obras Particulares) e na sede da Junta
de Freguesia de Santo Estêvão.

Os interessados, ao apresentarem observações sobre a alteração em
referência, poderão fazê-lo nos locais de consulta, em requerimento
ou em carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Benaven-
te — Praça do Município, 2130-038, Benavente.

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares de estilo.

15 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com subdelegação de
competências, Miguel António Duarte Cardia. 1000298302

CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar técnico superior (estagiário)

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara, de 10 de Fevereiro de 2006, foi nomeada, para
ocupar o lugar vago de técnico superior (estagiária), na sequência de
concurso aberto, por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 127, de 5 de Julho de 2005, a seguinte candidata:

Ana Cristina Veríssimo Alves.

A nomeada deverá proceder à aceitação do referido lugar no prazo
máximo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Ângelo João
Guarda Verdades de Sá. 1000298322

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Para os devidos efeitos se torna público que foram renovados os
contratos de trabalho a termo certo, dos trabalhadores abaixo mencio-
nados, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações que lhe foram intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho:

Américo José Barroso Leite — por despacho do vice-presidente
datado de 4 de Janeiro de 2006, foi renovado o contrato a
termo certo até 18 de Fevereiro de 2007.

Hugo Miguel Barroso Fernandes — por despacho do vice-presi-
dente datado de 4 de Janeiro de 2006, foi renovado o contra-
to a termo certo até 6 de Outubro de 2007.

Jaime Ferraz Pereira de Queirós — por despacho do vice-presi-
dente datado de 4 de Janeiro de 2006, foi renovado o contra-
to a termo certo até 7 de Outubro de 2006.

José Manuel Portela Ferreira — por despacho do vice-presiden-
te datado de 4 de Janeiro de 2006, foi renovado o contrato a
termo certo até 13 de Outubro de 2006.

José Fernando Oliveira Campos — por despacho do vice-presi-
dente datado de 4 de Janeiro de 2006, foi renovado o contra-
to a termo certo até 18 de Fevereiro de 2007.

Manuel Fernando Gonçalves Ramalho — por despacho do vice-
-presidente datado de 4 de Janeiro de 2006, foi renovado o
contrato a termo certo até 13 de Outubro de 2006.

Valéria Magalhães de Moura — por despacho do vice-presidente
datado de 4 de Janeiro de 2006, foi renovado o contrato a
termo certo até 21 de Setembro de 2006.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 3000192523

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 4/06
Torna público que, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e de acordo com o delibe-
rado em reunião ordinária de 27 de Dezembro de 2005 — n.º 2425 —
foi decidido sujeitar a discussão pública o pedido de alteração do al-
vará de licença n.º 6-A/87 do loteamento n.º 4-L/83, sito na Quinta
do Avenal, freguesia das Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo,
titulado por António da Silva Jordão e outro, que consiste em alterar
a área dos lotes 2 e 3 de 221 m2 para 196 m2, sendo os restantes
25 m2 cedidos para integração no domínio público e a área de im-
plantação dos lotes 4, 5, 6, 7 e 8 de 79,20 m2 para 90,45 m2 e área
de construção de 158,40 m2 para 180,90 m2.

Convidam-se todos os interessados a apresentar as suas reclama-
ções ou prestar informações que possam ser consideradas no âmbito
do respectivo processo, durante 15 dias, contados a partir dos 3 dias
subsequentes à publicação do presente pedido.

As reclamações deverão ter a forma escrita, dirigidas ao presidente
da Câmara e apresentadas na Secção de Obras Particulares da Câmara
Municipal das Caldas da Rainha, onde o processo poderá ser consul-
tado, nas horas de atendimento ao público, das 9 horas às 16 horas e
30 minutos.

23 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando José
da Costa. 3000194902

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso
Contrato de prestação de serviços,

em regime de avença

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
2 de Fevereiro de 2006, foi celebrado um contrato de prestação de
serviços com a empresa AMBIBASTO — Floresta e Ambiente, L.da,
representada por António Manuel Marinho Gomes, em regime de
avença, pelo período de seis meses, renovável tacitamente, com iní-
cio em 2 de Fevereiro de 2006, para prestar serviços de assessoria
técnica na área ambiental/florestal.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000298320

Aviso
Contrato de prestação de serviços,

em regime de avença

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
10 de Fevereiro de 2006, foi celebrado um contrato de prestação de
serviços com António Vítor Cerqueira Vasconcelos, em regime de
avença, pelo prazo de seis meses, renovável tacitamente, com início
em 13 de Fevereiro de 2006, para dar apoio ao presidente da Câmara
e vereadores nos assuntos relacionados com o armazém.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000298319
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CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 90/2006
Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado

de 6 de Fevereiro de 2006, usando da faculdade que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
nomeei, definitivamente, na sequência da comissão de serviço extra-
ordinária, pelo período de um ano, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, que estabelece o Regime de Reclassificação e
da Reconversão Profissional, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a funcionária Fernanda
Maria Beato Zacarias, para a categoria de técnico superior de 2.ª classe,
da carreira de sociologia, pertencente ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Faro.

A ora nomeada deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Apoli-
nário. 1000298311

Aviso n.º 91/2006
Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado

de 6 de Fevereiro de 2006, usando da faculdade que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
nomeei, definitivamente, na sequência da comissão de serviço extra-
ordinária, pelo período de um ano, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, que estabelece o Regime de Reclassificação e
da Reconversão Profissional, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, o funcionário Jorge
Manuel dos Santos Manhita, para a categoria de técnico superior de
2.ª classe de história, variante gestão cultural, pertencente ao quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Faro.

O ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Apoli-
nário. 1000298310

Aviso n.º 107/2006
Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado

de 9 de Fevereiro de 2006, usando da faculdade que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
nomeei, definitivamente, na sequência da comissão de serviço extra-
ordinária, pelo período de um ano, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, que estabelece o Regime de Reclassificação e
da Reconversão Profissional, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, o funcionário João
Cristiano de Almeida Moura, para a categoria de técnico de 2.ª clas-
se, da carreira de contabilidade e administração, pertencente ao qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal de Faro.

O ora nomeado deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Apoli-
nário. 1000298309

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

Aviso
No uso da competência que me confere o artigo 68.º, n.º 2,

alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe
foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de direcção e gestão
de pessoal, torno público que, no âmbito do estipulado no Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por meu despacho de 2 de De-
zembro de 2005, foram renovados os contratos a termo certo de:

Pedro Miguel Cabaço Cartas Pimentel — auxiliar dos serviços
gerais, por um ano.

António João Martins Ribeiro — pedreiro, por seis meses.

José Manuel Gonçalves Cabaço — auxiliar dos serviços gerais,
por um ano.

Carlos Manuel Calado Madeira — pedreiro, por seis meses.
Paulo Jorge Pereira Madeira — engenheiro técnico florestal, por

um ano.

3 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Pedro Na-
morado Lancha. 3000193134

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso
Concurso externo de acesso para provimento de um lu-

gar de técnico superior principal, da carreira de arqui-
tecto, do grupo de pessoal técnico superior.

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despa-
cho datado 26 de Janeiro de 2006, e nos termos do disposto nos ar-
tigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, con-
curso externo de acesso para provimento de um lugar de técnico su-
perior principal, da carreira de arquitecto, do grupo de pessoal téc-
nico superior, para exercer funções na Divisão de Desenvolvimento
e Ordenamento do Território.

2 — A remuneração corresponderá ao escalão 1, índice 510, cujo
o valor é de 1617,52 euros.

3 — O presente concurso rege-se pela legislação aplicável, desig-
nadamente pelos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99,
de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, 184/89, de 2 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, e 409/
91, de 17 de Outubro.

4 — O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
caduca com o seu preenchimento.

5 — Local de trabalho — município do Fundão.
6 — Conteúdo funcional:

Técnico superior principal — arquitecto — despacho n.º 6871/
2002, publicado no Diário da República, 2.ª série, datado de
3 de Abril de 2002.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 — Requisitos gerais de admissão — a este concurso poderão

candidatar-se todos os indivíduos vinculados ou não à função pública,
que satisfaçam, cumulativamente, os requisitos constantes no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 — Requisitos especiais de admissão — possuir licenciatura em
Arquitectura e experiência profissional na área, não inferior à nor-
malmente exigida para o acesso à categoria de técnico superior prin-
cipal (mínimo seis anos).

8 — Formalização das candidaturas:

As candidaturas deverão ser formalizadas, sob pena de exclu-
são, mediante requerimento (modelo II/SRH/DARH, faculta-
do pela Secção do Munícipe), dirigido ao presidente da Câmara
Municipal do Fundão, Praça do Município, 6230-338 Fundão,
assinado pelo candidato, e dele devem constar, para além
dos elementos mencionados, quaisquer outros elementos que
o candidato considere passíveis de influírem na apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal.

As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente nesta autar-
quia ou remetidas pelo correio, registadas e com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado para apresen-
tação das candidaturas, para a Câmara Municipal do Fundão,
Praça do Município, 6230-338 Fundão. Consideram-se entre-
gues dentro do prazo legal os requerimentos expedidos até ao
termo do prazo fixado para a sua apresentação.

9 — É dispensada a apresentação da documentação respeitante aos
requisitos a que se refere o n.º 7.1, desde que os candidatos declarem,
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontram, relativamente a cada um desses
requisitos gerais.

10 — Sob pena de exclusão, os requerimentos de admissão serão,
obrigatoriamente, acompanhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia do certificado de habilitações;
c) Curriculum vitae actualizado, devidamente datado e assina-

do pelo requerente;
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d) Declaração passada pelo respectivo serviço, onde conste a
experiência profissional mencionada no n.º 7.2.

11 — As falsas declarações, prestadas pelos candidatos, serão pu-
nidas, nos termos da lei.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles refe-
ridos, que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

13 — Natureza das provas e métodos de selecção (todos valoriza-
dos de 0 a 20 valores):

a) Prova teórica oral de conhecimentos específicos;
b) Entrevista profissional de selecção;
c) Avaliação curricular.

14 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º conjugado com o n.º 1 do
artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a prova teóri-
ca oral de conhecimentos específicos terá carácter eliminatório e
versará sobre a seguinte legislação (com consulta):

a) Constituição da República Portuguesa;
b) Código do Procedimento Administrativo;
c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
d) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decretos-Leis n.os 70-A/2000,
de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio;

e) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
f) Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-

tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
g) Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual

redacção.

15 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderados os seguin-
tes factores: relacionamento interpessoal, em que se avaliará o
poder de comunicação e reacção às situações colocadas, cultura
geral, pela abordagem de temas da actualidade, capacidades inte-
lectuais, em se analisará e ponderará a sequência lógica do raciocí-
nio e a fluência e riqueza de expressão verbal dos candidatos, e
motivação profissional, em que se correlacionarão as motivações
dos candidatos, face ao conteúdo e exigências da carreira e cate-
goria em que se inserirão.

16 — A avaliação curricular será efectuada mediante a valoração
das habilitações literárias, da formação profissional e da experiência
profissional específica com a aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EPE

3
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EPE = experiência profissional específica.

A ordenação final dos candidatos, pela aplicação dos referidos
métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e efectuado de
acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PTOCE + EPS + AC

3

em que:

CF = classificação final;
PTOCE = prova teórica oral de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

17 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facul-
tadas aos interessados, sempre que solicitadas.

18 — A publicação das listas será feita da harmonia com os arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

19 — Composição do júri — o júri do presente concurso terá a
seguinte composição:

Presidente — José Joaquim Martins da Conceição, director do
Departamento Municipal de Urbanismo.

Vogais efectivos:

Brás Joaquim Baptista Barata, director do Departamento
Municipal de Obras Municipais, e Manuel Filipe Gomes
Marçalo, engenheiro assessor principal.

Vogais suplentes:

Maria Isabel Carvalho de Campos, chefe da Divisão Finan-
ceira, e Maria Clara Sousa Ramos Mateus Diogo, chefe
da Divisão de Planeamento, Cooperação, Investimento
e Desenvolvimento Social.

20 — As relações de admissão de candidaturas e as listas de classi-
ficação final serão publicitadas, de acordo com o estipulado no De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a adaptação introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo afixadas no placard
existente no 2.º piso da Câmara Municipal do Fundão — Divisão
Administrativa e de Recursos Humanos, podendo o processo ser con-
sultado, durante as horas normais de expediente, na Secção de Recur-
sos Humanos da mesma autarquia.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres, no acesso ao emprego e na
sua progressão profissional, providenciando, escrupulosamente, no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

22 — Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualda-
de de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferên-
cia legal.

7 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, designa-
do para o acto, Paulo Alexandre Bernardo Fernandes.

1000298318

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 67
Deferimento de requisição

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho datado de 31 de Janeiro de 2006, foi deferida a requisi-
ção da funcionária desta autarquia, Sandra Isabel Silva Viegas Ri-
beiro, para a Câmara Municipal de Sines, com efeitos a 1 de Abril
de 2006.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000298337

Aviso n.º 68
Transferência

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho datado de 20 de Janeiro de 2006, e com a concordância da
Câmara Municipal de Odemira, foi autorizada a transferência do elec-
tricista principal, Fernando Manuel Correia Cardoso, para esta autar-
quia, com efeitos a 1 de Março de 2006.

Mais se torna público que a referida transferência foi efectuada ao
abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, devendo o nomeado comparecer para assinar o termo
de posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República.

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000298335

Aviso n.º 72
Cessação da comissão de serviço

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho datado de 18 de Janeiro de 2006, foi deferido o pedido de ces-
sação da comissão de serviço como directora do Departamento de
Cultura, Educação, Desporto e Acção Social à técnica superior Maria
Isabel Palma Revez, com efeitos a 1 de Março de 2006.

Mais se torna público que, de acordo com o artigo 29.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de
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30 de Agosto, a referida técnica superior ficará posicionada no
escalão 4 da categoria de técnico superior assessor principal — servi-
ço social.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000298336

Aviso n.º 73
Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-

zembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, pelo meu despa-
cho datado de 17 de Fevereiro de 2006, foram renovados, por um
ano, os contratos de trabalho celebrados entre esta autarquia e Luísa
Gambutas Teixeira Sampayo e Nelson Assunção Flores, ambos técni-
cos superiores de 2.ª classe — arquitectos.

Mais se torna público que os presentes contratos objecto de reno-
vação terão o seu término em 7 de Abril de 2007.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000298338

Aviso n.º 74
Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-

zembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, pelo meu despa-
cho datado de 15 de Fevereiro de 2006, foi renovado, por um ano, o
contrato de trabalho celebrado entre esta autarquia e Rui Manuel Mestre
Mateus, técnico profissional construção civil de 2.ª classe.

Mais se torna público que o presente contrato objecto de renova-
ção terá o seu término em 5 de Abril de 2007.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000298339

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso
Dispensa de estágio

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal datado
de 16 de Fevereiro de 2006, João Miguel Batista Valente foi nomeado
na categoria de técnico superior de 2.ª classe, na área de psicologia,
escalão 1, índice 400, da tabela remuneratória da função pública, após
ter sido parcialmente dispensado da frequência de estágio de ingresso
por estarem reunidos os requisitos que o permitem, conforme juris-
prudência do Tribunal de Contas constantes nos acórdãos n.os 87/96 e
100/98, de 5 de Maio, 1.ª S/SS, devendo tomar posse no prazo de
20 dias contados a partir da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto).

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Carlos Dias Valente. 3000195326

Aviso
Dispensa de estágio

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal datado
de 16 de Fevereiro de 2006, Alfredo José de Carvalho Madeira foi
nomeado na categoria de técnico superior de 2.ª classe, na área de
psicologia, escalão 1, índice 400, da tabela remuneratória da função
pública, após ter sido parcialmente dispensado da frequência de está-
gio de ingresso por estarem reunidos os requisitos que o permitem,
conforme jurisprudência do Tribunal de Contas constantes nos
acórdãos n.os 87/96 e 100/98, de 5 de Maio, 1.ª S/SS, devendo tomar

posse no prazo de 20 dias contados a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto).

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Carlos Dias Valente. 3000195328

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 82/2006
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente datado de 23 de Janeiro de 2006, foi celebrado, ao abrigo da
alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º do mesmo
diploma, um contrato de prestação de serviços, em regime de avença,
com a arqueóloga Marta Maria Diaz-Guardamino Uribe, para dar con-
tinuidade aos trabalhos de preparação dos contextos arqueológicos para
a elaboração do relatório técnico-científico da escavação do Largo de
Santa Maria, no âmbito do projecto Polis — Núcleo Primitivo, com
início no dia 23 de Janeiro de 2006, por três meses.

9 de Fevereiro de 2006. — Por subdelegação de assinatura, a Chefe
de Divisão de Recursos Humanos, Maria Eva Agostinho de Sousa.

1000298329

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso
Em cumprimento do disposto n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 23/2004,

de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto, torna-se público que, por despacho de 16 do
corrente mês, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho a
termo certo, por mais 12 meses, celebrado com Agostinha de Lurdes
da Silva Pereira Ribeiro, para exercer funções de técnico superior
ciências documentais (variante biblioteca) de 2.ª classe, a partir do
dia 19 de Janeiro de 2006.

27 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães. 3000193017

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

Aviso
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, foram celebrados e ou renovados
os seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo:

Ana Maria Ribeiro Ferreirinha, com a categoria de auxiliar de
serviços gerais, a afectar à piscina municipal, integrada na
Divisão de Acção Social, Cultural e Desporto, com início a
1 de Dezembro de 2005, nos termos da alínea h) do n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com
os n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável
por força do disposto no n.º 2 do artigo 10.º da lei referida em
epígrafe (LCIT), ou seja pelo período de três anos, remunera-
da pelo índice 128.

Maria Clara Santos Ferreira, com a categoria de auxiliar de ser-
viços gerais, a afectar à piscina municipal, integrada na Divi-
são de Acção Social, Cultural e Desporto, com início a 1 de
Dezembro de 2005, nos termos da alínea h) do n.º 1 do ar-
tigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com os
n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável por
força do disposto no n.º 2 do artigo 10.º da lei referida em
epígrafe (LCIT), ou seja pelo período de três anos, remunera-
da pelo índice 128.

Maria Manuela Santos Tavares, com a categoria de auxiliar de
serviços gerais, a afectar à piscina municipal, integrada na
Divisão de Acção Social, Cultural e Desporto, com início a
1 de Dezembro de 2005, nos termos da alínea h) do n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com
os n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável
por força do disposto no n.º 2 do artigo 10.º da lei referida em
epígrafe (LCIT), ou seja pelo período de três anos, remunera-
da pelo índice 128.
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Ricardo Manuel Ramos Batista, com a categoria de auxiliar de
serviços gerais, a afectar à piscina municipal, integrada na
Divisão de Acção Social, Cultural e Desporto, com início a
1 de Dezembro de 2005, nos termos da alínea h) do n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com
os n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável
por força do disposto no n.º 2 do artigo 10.º da lei referida em
epígrafe (LCIT), ou seja pelo período de três anos, remunera-
do pelo índice 128.

Ana Rita Pimenta Moitinho, com a categoria de técnico superi-
or de 2.ª classe, área de planeamento regional e urbano, a afec-
tar ao Gabinete de Planeamento e Informação Geográfica,
integrado na DPGU, com início a 2 de Janeiro de 2006, nos
termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 139.º
do Código do Trabalho, aplicável por força do disposto no
n.º 2 do artigo 10.º da lei referida em epígrafe (LCIT), ou seja
para o desenvolvimento de projectos não inseridos nas activi-
dades normais dos serviços, designadamente no contexto dos
Projectos do Aveiro Digital, entre os quais Sicavim, Sal on
Line, SigRia, AmbiRia, Geoinvest e Geomarketing, pelo período
de três anos, remunerada pelo índice 400.

2 de Janeiro de 2006. — O Vereador, com competências delega-
das, Manuel de Jesus Martins. 3000190885

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara Municipal de Mira, no uso da competência pró-
pria, datado de 10 de Janeiro de 2006, e ao abrigo do disposto no
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, foi
autorizada a requisição de Carmen da Conceição Santos, técnica supe-
rior de 1.ª classe, pelo período de um ano, para a exercer funções na
Câmara Municipal de Aveiro a partir de 1 de Fevereiro de 2006.

20 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competências dele-
gadas, Manuel de Jesus Martins. 1000298307

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de Mira de 1 de Fevereiro de 2006, e ao
abrigo das disposições constantes nos artigos 139.º a 142.º do Código
do Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto), com as especificida-
des constantes da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, foi renovado o
contrato de trabalho a termo resolutivo certo celebrado entre a autar-
quia e Frederico Nuno Dias Azeiteiro em 7 de Março de 2005, pelo
período de um ano, susceptível de renovação, para o exercício das fun-
ções de técnico de 2.ª classe, área de informática, afecto ao Gabinete
de Gestão de Sistemas de Informação, integrado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira, pelo período de mais um ano, a partir de 7 de
Março de 2006, auferindo a remuneração mensal ilíquida de 935,62 eu-
ros, correspondente ao vencimento mensal da respectiva categoria (ín-
dice 295), indexado à tabela do regime geral da função pública.

20 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competências dele-
gadas, Manuel de Jesus Martins. 1000298308

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO

Aviso

Contratação de pessoal a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se torna público que foram celebrados contratos de trabalho
a termo resolutivo certo, para o GTL (Aldeias de Senhor da Serra e
Semide), com os indivíduos abaixo designados, nos termos do dispos-
to no artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e artigos 139.º a
140.º do Código do Trabalho:

Contrato celebrado em 28 de Novembro de 2005, para a
categoria de assistente administrativo:

Horácio José Lopes dos Santos.

Contrato celebrado em 2 de Dezembro de 2005, para a ca-
tegoria de técnico superior — arquitecto coordenador:

Ana Cristina Amaro Figueiredo.

Contrato celebrado em 2 de Dezembro de 2005, para a ca-
tegoria de técnico superior de 2.ª classe — arquitecto:

Maria Teresa dos Santos Dias Pereira.

Contrato celebrado em 2 de Dezembro de 2005, para a ca-
tegoria de técnico superior de 2.ª classe — engenheiro
civil:

Adelina Augusta Janeiro Antunes Duarte.

Contrato celebrado em 2 de Dezembro de 2005, para a ca-
tegoria de desenhador CAD:

José Manuel Pereira Carvalho da Cunha.

Contrato celebrado em 2 de Janeiro de 2006, para a cate-
goria de técnico superior de 2.ª classe — historiador:

António Manuel Carvalho Rodrigues.

Contrato celebrado em 4 de Janeiro de 2006, para a cate-
goria de topógrafo:

José Carlos Ferreira Carvalho.

Contrato celebrado em 25 de Janeiro de 2006, para a cate-
goria de técnico superior de urbanismo:

Ana Patrícia de Lemos Quatorze Cortês.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas — artigo 114.º, n.º 3,
alínea g), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

2 de Fevereiro de 2006. — Pela Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000298313

Aviso

Contratação de pessoal a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se torna público que foi celebrado contrato de trabalho a
termo resolutivo certo com o indivíduo abaixo designado, nos termos
do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e arti-
gos 139.º a 140.º do Código do Trabalho:

Contrato celebrado em 18 de Janeiro de 2006, para a cate-
goria de apontador:

Hugo Daniel Bastos Simões.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas — artigo 114.º, n.º 3,
alínea g), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

2 de Fevereiro de 2006. — Pela Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000298314

Aviso

Renovação de contratos de pessoal
a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos se torna público que foram renovados os
contratos de trabalho a termo resolutivo certo abaixo designados, ao
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho,
aplicável à administração local pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho:

Contrato celebrado em 5 de Setembro de 2003, para a ca-
tegoria de técnico superior de 2.ª classe (engenheiro ci-
vil), renovado até 31 de Janeiro de 2006, por despacho
de 15 de Novembro de 2005:

Altino Manuel Moreira da Silva.
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Contrato celebrado em 16 de Agosto de 2005, para a cate-
goria de cantoneiro (limpeza de florestas), renovado até
15 de Agosto de 2007, por despacho de 24 de Dezembro
de 2005:

Serafim Eduardo Hall Figueira.

Contrato celebrado em 16 de Agosto de 2005, para a cate-
goria de cantoneiro (limpeza de florestas), renovado até
15 de Agosto de 2007, por despacho de 24 de Dezembro
de 2005:

Adérito Manuel Lopes de Sousa.

Contrato celebrado em 16 de Agosto de 2005, para a cate-
goria de cantoneiro (limpeza de florestas), renovado até
15 de Agosto de 2007, por despacho de 24 de Dezembro
de 2005:

Carlos Alexandre Antunes Brandão.

Contrato celebrado em 16 de Agosto de 2005, para a cate-
goria de cantoneiro (limpeza de florestas), renovado até
15 de Agosto de 2007, por despacho de 24 de Dezembro
de 2005:

Eduardo Manuel Bento Rodrigues.

Contrato celebrado em 16 de Agosto de 2005, para a cate-
goria de cantoneiro (limpeza de florestas), renovado até
15 de Agosto de 2007, por despacho de 24 de Dezembro
de 2005:

Octávio Danilo Mendes Fernandes.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas — artigo 114.º, n.º 3,
alínea g), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

6 de Fevereiro de 2006. — Pela Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000298312

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso
Faz-se público que, por despacho do vereador a tempo inteiro da

Câmara Municipal, Dr. José Lopes Maçaira, de 13 de Fevereiro de
2006, foi nomeada, para provimento de um lugar de assistente admi-
nistrativo principal do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Mirandela, a candidata abaixo identificada, aprovada no concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar de assistente
administrativo principal a que se refere o aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 241, de 19 de Dezembro de 2005:

Maria da Natividade Dias Pinto Januário.

A candidata referida deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

13 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de competências, o
Director do Departamento de Administração Geral e Finanças, Luís
Maia. 1000298334

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara datado de 13 de Fevereiro de 2006, foi determina-
da, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Ju-
nho, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, aplicável à administração local com as adaptações pre-
vistas no Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a seguinte re-
classificação profissional:

Licínia Maria Moreira Paulino — com a categoria de auxiliar de
serviços gerais (escalão 2, índice 137, do sistema retributivo)
para a categoria de técnico profissional de 2.ª classe — biblio-
teca e documentação, do grupo de pessoal técnico-profissio-
nal (escalão 1, índice 199, do sistema retributivo).

A referida funcionária deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

15 de Fevereiro de 2006. — Por subdelegação de competências
(despacho n.º 3/DDAF/05), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000298364

CÂMARA MUNICIPAL DE MURÇA

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meus despachos

datados de 9 de Fevereiro de 2006, no uso da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações constantes na Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, foram nomeados em 17 de Fevereiro de 2006 para os seguin-
tes cargos:

André Filipe Araújo Lopes Ávila — chefe de Gabinete de Pro-
tecção Civil;

Rosa Maria Alves Esteves Teixeira — secretária do Gabinete de
Apoio Pessoal ao Presidente da Câmara.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República.

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Luís
Teixeira Fernandes. 1000298330

Aviso
Contrato em regime de avença

Dr. João Luís Teixeira Fernandes, presidente da Câmara Municipal de
Murça:

Torna público que, por seu despacho datado de 1 de Fevereiro de
2006, foram celebrados, nos termos do disposto no n.º 3 da artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, os seguintes contratos
de avença:

João Alexandre Sol Teixeira — auxiliar administrativo, com
início em 9 de Fevereiro de 2006 e término a 9 de Julho de
2006.

Davide Fernandes dos Anjos — cantoneiro de vias municipais,
com início em 17 de Fevereiro de 2006 e término em 17 de
Julho de 2006.

(Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Luís
Teixeira Fernandes. 1000298331

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
14 de Fevereiro de 2006, no uso da competência que me é confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o disposto no artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, Luís Miguel Alves
Costa, assistente administrativo principal, foi nomeado em comis-
são de serviço extraordinário, pelo período de um ano, mediante o
procedimento de reclassificação profissional para a categoria pro-
fissional de estagiário, do grupo de pessoal técnico superior, nos
termos n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, conjugado com os artigos 3.º e 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

O funcionário deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário
da República.

15 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Câmara, Isaura Pe-
dro. 3000195332
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CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do

presidente da Câmara de 24 de Novembro de 2005, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso externo para provimento de
dois lugares de operário qualificado — jardineiro (grupo de pessoal
operário qualificado).

2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na sua actual
redacção, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

3 — O concurso é válido para estas vagas e extingue-se com o seu
preenchimento.

4 — Local de trabalho — Óbidos e área do concelho.
5 — Vencimento — conforme Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de

Maio — índice 142, escalão 1.
6 — Quotas — nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-

-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência, de-
vidamente comprovada, com um grau de incapacidade igual ou supe-
rior a 60 %, tem preferência em caso de igualdade de classificação.

7 — Condições gerais de admissão:

a) Possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Escolaridade obrigatória;
c) Comprovada formação adequada ao conteúdo funcional do

lugar a prover ou experiência profissional adequada, de dura-
ção não inferior a dois anos.

8 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento (minuta disponível na Secção de Recursos Humanos e na pá-
gina da internet da Câmara — www.cm-obidos.pt), dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Óbidos, o qual deverá ser entregue
pessoalmente nesta Câmara ou remetido pelo correio para a Câmara
Municipal de Óbidos, 2510-086 Óbidos, com aviso de recepção, e
expedido até ao termo do prazo fixado, requerimento do qual deve-
rão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade, e serviço de identificação,
situação militar, número de contribuinte e morada completa);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Os candidatos com deficiência devem ainda declarar no re-

querimento, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, devem ainda mencio-
nar os meios de comunicação/expressão a utilizar no pro-
cesso de selecção (Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro);

d) Identificação do concurso, mediante referência ao Diário da
República em que foi publicado e lugar a que se candidata.

9 — Documentos a apresentar:

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias ou outro
documento idóneo;

b) Documento comprovativo da formação ou experiência pro-
fissional;

c) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados
nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais serão dispensados tem-
porariamente, desde que os candidatos declarem no respecti-
vo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um desses requisitos.

A não apresentação dos documentos constantes do n.º 9 do pre-
sente aviso determina a exclusão do concurso.

10 — Conteúdo funcional — o previsto na alínea d) do Despacho
n.º 38/88 da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

11 — Métodos de selecção — prova prática de conhecimentos
relativa ao conteúdo funcional do cargo, incidindo nas práticas cor-
rentes de jardinagem, manuseamento de máquinas e normas de segu-
rança, com uma componente oral que incidirá sobre os direitos e
deveres da função pública e deontologia profissional, com a duração
máxima de quarenta minutos, e entrevista profissional de selecção,
com a duração máxima de vinte minutos.

12 — Programa das provas — prova oral e prática de conheci-
mentos e entrevista.

A prova oral de conhecimentos versará sobre os seguintes diplo-
mas:

a) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas alte-
rações — Regime de Férias, Faltas e Licenças;

b) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

c) Carta Deontológica dos serviços públicos;
d) Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro — Quadro de Competên-

cias e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos
Municípios e Freguesias.

Na entrevista profissional de selecção serão avaliadas as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos — motivação e dinamismo
(MD), conhecimentos gerais e de manutenção do equipamento afecto
aos serviços de jardinagem (CG), organização e responsabilidade (OR).

Serão atribuídas as seguintes menções qualitativas/quantitativas,
relativas à opinião formada pelo júri de concurso, sobre a capacidade
demonstrada pelos candidatos, durante a entrevista com base no com-
portamento, perfil, capacidade das respostas dadas e aptidões profis-
sionais:

Muito bom — 16 a 20 valores;
Bom — 13 a 15 valores;
Satisfatório — 10 a 20 valores;
Não satisfatório — 6 a 9 valores;
Insatisfatório — 0 a 5 valores.

A classificação dos candidatos na entrevista será resultante da se-
guinte média ponderada:

EPS =
 MD + CG + OR

3
em que:

EPS = entrevista profissional de selecção;
MD = motivação e dinamismo;
CG = conhecimentos gerais:
OR = organização e responsabilidade.

Classificação final de acordo com a seguinte fórmula — escala de
0 a 20 valores:

CF =
 PC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Como critério de desempate será ponderada a experiência profis-
sional na área.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

14 — A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município, em Óbidos, ou enviadas
para publicação no Diário da República.

15 — Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
16 — Júri de concurso:

Presidente — engenheiro Humberto da Silva Marques, vereador
em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Engenheiro silvicultor Nuno Alexandre de Sousa Machado
e Manuel da Conceição Costa, operário principal — jar-
dineiro.

Vogais suplentes:

Vereador Pedro José de Barros Félix (que substituirá o pre-
sidente do júri nas suas faltas e impedimentos) e o fiscal
municipal Octávio de Sousa Pinto.

17 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
18 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos qual-

quer documento justificativo das declarações prestadas.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,

a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
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videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Telmo Hen-
rique Correia Daniel Faria. 1000298333

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 24/2005
Torno público que, pelo despacho do presidente datado de 9 de

Fevereiro do corrente ano, no uso das competências que me são de-
legadas através do despacho n.º 123/2005/P, datado de 3 de Novem-
bro de 2005, nomeio, na categoria abaixo indicada, o candidato apro-
vado no concurso externo de ingresso para um lugar de técnico superior
estagiário com vista ao provimento de um técnico superior de 2.ª clas-
se — lic. em Engenharia Civil, pertencente ao grupo de pessoal téc-
nico superior, posicionado no escalão 1, índice 321, a que corresponde
o vencimento ilíquido de 1018,08 euros:

Francisco José Martins Gomes.

O ora nomeado deverá iniciar o estágio, em regime de contrato
administrativo de provimento, dentro do prazo previsto no artigo 11.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas — Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

10 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, em regime de permanên-
cia, Carlos Alberto Silva Oliveira. 1000298360

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 13 de Fevereiro de 2006, foi
nomeada, para o lugar de auxiliar de serviços gerais, Maria Isabel Neves
Almeida Ramos, candidata aprovada em 1.º lugar no concurso exter-
no geral de ingresso para provimento de um lugar de auxiliar de ser-
viços gerais, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 187, de 28 de Setembro de 2005.

Deve a mesma aceitar o referido lugar no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, de acordo com o disposto
no artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Martins de Vasconcelos. 1000298367

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Aviso
Para os devidos efeitos, e nos termos do n.º 1, alínea b), do ar-

tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se pú-
blico que esta Câmara celebrou contrato a termo resolutivo certo,
com base no n.º 1, alínea h), do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com o seguinte trabalhador.

Tiago Miguel Proença Penedo — auxiliar administrativo, esca-
lão 1, índice 128, início em 1 de Fevereiro de 2006, pelo pra-
zo de 12 meses.

1 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Bicho Torrão. 1000298355

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso
Discussão pública

António Luís da Paixão de Melo Borges, vice-presidente da Câmara
Municipal de Ponta Delgada:

Torna público que, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, por força do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se procede, pela Câ-
mara Municipal de Ponta Delgada, à discussão pública relativa a uma
alteração ao alvará do loteamento sito na Canada dos Valados, fre-
guesia de Relva, por iniciativa de Gabriel Moreira da Costa, residente
na Rua de Santa Catarina, 71, freguesia de São José, concelho de Ponta
Delgada, pelo que, durante os 15 dias desde a data da publicação deste
aviso no Diário da República, 3.ª série, poderão os interessados apre-
sentar na Secretaria desta Câmara Municipal, por escrito e devida-
mente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações, obser-
vações ou sugestões que julguem com direito.

A proposta de alteração à operação de loteamento encontra-se
disponível, para consulta, no Gabinete de Apoio ao Munícipe da Câ-
mara Municipal de Ponta Delgada.

Não serão consideradas as reclamações, observações ou sugestões
apresentadas fora do prazo estabelecido.

22 de Fevereiro de 2006. — Por delegação da Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente, António Luís da Paixão de Melo Borges.

1000298349

CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA

Edital
Nos termos Decreto-Lei n.º 555/99, 16 de Dezembro, alterado pelo

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, é emitido o alvará de licen-
ciamento de loteamento n.º 01/2006, em nome da Sociedade Imobi-
liária Proencense, L.da, contribuinte n.º 506474682, com sede na Rua
da Igreja, 8, 1.º, em Proença-a-Nova, que titula a operação de lotea-
mento e respectivas obras de urbanização que incidem sobre o prédio
urbano sito em Chão d’Ordem, Proença-a-Nova, inscrito na matriz
predial urbana da freguesia de Proença-a-Nova sob o artigo n.º 4280 e
inscrito na conservatória do registo predial sob o n.º 1186, de 25 de
Outubro de 1990.

A área agora a lotear encontra-se abrangida pelo Plano de Porme-
nor do Núcleo Histórico de Proença-a-Nova, aprovado por Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 174/2003, publicado Diário da
República, 1.ª série-B, n.º 255, de 4 de Novembro.

Operação de loteamento com as seguintes características:

Área do prédio a lotear — 4064 m2;
Área total construção — cave 1302 m2, habitação e comércio

4064 m2;
Número de lotes — quatro, com as seguintes áreas: 293 m2,

325 m2, 335 m2 e 349 m2 para construção de cave para esta-
cionamento, um piso para comércio e serviços, três pisos para
habitação e sótão para arrumos em cada lote;

Número máximo pisos — cinco (quatro acima da cota da soleira
e um abaixo);

Número total de fogos — 22;
Áreas de cedência para domínio público — 2598,90 m2;
Finalidade — 265,10 m2 para arruamentos; 715,95 para passei-

os; 234,01 estacionamento público; 689,50 para zonas verdes;
694,33 para zonas de utilização colectiva.

Lugares de estacionamento privado — 30;
Cércea máxima — 12 m;
Prazo para a conclusão das obras de urbanização — 12 meses.

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Paulo
Marçal Lopes Catarino. 1000298325

CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA

Aviso
Dr. José Manuel de Carvalho Marques, presidente da Câmara:

Em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 20 de
Janeiro de 2006, torna público que, nos termos do artigo 22.º e do
n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
se encontra em discussão pública, com início 8 dias após a publicação
deste aviso na 3.ª série do Diário da República, e pelo período de
15 dias, o pedido de licenciamento de alterações de loteamento a que
respeita o processo n.º 06/83, em que são requerentes Maria das Do-
res Alves de Barros, Carlos Manuel Antunes Monteiro, António
Manuel de Freitas, Jaime Joaquim de Freitas e Maria José Guedes
Fernandes da Silva.

Os prédios nos quais incide a operação estão descritos na Conserva-
tória do Registo Predial de Sabrosa sob os n.os 00249, 00250, 00732,
00733, 00878, 00210 e 00022, e na matriz urbana sob os artigos 869,
958, 767, 769, 668, 768, 655, respectivamente, da freguesia de Sabrosa.
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Os interessados podem consultar o projecto de alteração e respec-
tiva informação técnica na Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços
Urbanos desta Câmara Municipal de Sabrosa, durante o horário de
expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
16 horas e 30 minutos, durante o período indicado.

No caso de oposição, podem os interessados apresentar por escrito
a sua exposição devidamente fundamentada, indicando a qualidade em
que o fazem, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Carvalho Marques. 1000298327

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos da alínea b)

do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, foi celebrado contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo
da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
com João Filipe Coelho Jacinto, na categoria de técnico profissional
de 2.ª classe, animador desportivo, pelo período de seis meses, com
efeitos a partir de 13 de Fevereiro de 2006.

20 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Câmara, Ana Cristina
Ribeiro. 1000298324

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 21 do alvará de loteamento
n.º 16/01, emitido em 5 de Junho de 2001, que consiste em diminuir
a área de construção com a eliminação da cave, passando o edifício a
ter rés-do-chão+A, bem como aumentar a área de implantação com
a construção de alpendre destinado a aparcamento coberto, encosta-
do à fachada lateral direita e estrema lateral confinante com o lote
n.º 20, que corre os seus termos sob o processo n.º 1078/2005.

Requerente — Vasco Miguel Silva Rodrigues.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial

de Santa Maria da Feira sob o n.º 01558/201101 e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 2413, da freguesia de Nogueira da Regedoura, deste
concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sito no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

1 de Fevereiro de 2006. — O Vereador (por delegação), José Ma-
nuel da Silva Oliveira. 3000195333

Aviso
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Mania da
Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 6 e do alvará de
loteamento n.º 36/98, emitido em 23 de Outubro de 1998, que con-

siste em diminuir a área de construção, diminuir o número de pisos
para rés-do-chão+A, que corre os seus termos sob o processo n.º 1939/
2005/URB.

Requerente — Lino Fernando Jesus Amorim Marques.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial

de Santa Maria da Feira sob o n.º 02238/111198 e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 3937, da freguesia de São João de Ver, deste con-
celho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sito no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

6 de Fevereiro de 2006. — O Vereador (por delegação), José Ma-
nuel da Silva Oliveira. 3000195331

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

24 de Outubro de 2005, foi celebrado contrato de avença, nos termos
do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, com a Dr.ª Maria Vítor Marcos Gonçalves Lourenço, licenciada
em Psicologia Clínica, por um prazo de nove meses, com início a
7 de Novembro de 2005, pela importância mensal de 400 euros, sen-
do o IRS a reter nestes serviços.

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Paulo
Jacinto Eusébio. 1000298328

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados con-

tratos a termo resolutivo certo com Custódio Manuel Pucarinhas Serra
e Fernando Manuel Torpes dos Reis para exercerem funções equipa-
radas a cantoneiro de vias municipais e cantoneiro de limpeza, res-
pectivamente, pelo prazo de seis meses, com início a 9 de Janeiro de
2006.

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Paulo
Jacinto Eusébio. 1000298363

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

3 de Março de 2005, foi celebrado contrato de avença, nos termos
do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, com o Dr. Pedro Libânio de Lopes Brás, licenciado em Educação
Física e Desporto, por um prazo de 12 meses, com início a 7 de Março
de 2005, pela importância mensal de 1560 euros, acrescido do IVA à
taxa legal aplicável, sendo o IRS a reter nestes serviços

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Paulo
Jacinto Eusébio. 1000298362

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso
Concurso externo de ingresso

Nomeação

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público
que, no uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei,
por meu despacho datado de 16 de Janeiro de 2006, para a categoria
de lavador de viaturas — grupo de pessoal operário semiqualificado,
os seguintes candidatos aprovados:

Emídio de Almeida Gonçalves Pinto.
Manuel Soares Martins.
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Os nomeados devem, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação no
prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 1000298306

Aviso
Nomeação

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público
que, no uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei,
por meu despacho de 21 de Fevereiro de 2006, os candidatos ao con-
curso interno de acesso limitado para provimento de dois lugares de
técnico superior principal — engenharia civil — carreira vertical com
dotação global:

Carla Isabel Sousa Pereira.
José Manuel da Costa Oliveira.

Os nomeados devem, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação no
prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Carlos Figueiredo. 1000298305

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE

Aviso
Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho profe-
rido em 3 de Fevereiro de 2006, foi nomeado chefe de Divisão Téc-
nica de Obras e Urbanismo, em regime de substituição, pelo período
de 60 dias, o engenheiro civil Vasco Pereira Monge.

A presente nomeação, por urgente conveniência de serviço, é fei-
ta nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, al-
terada e republicada através da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto,
produzindo os seus efeitos a partir de 3 de Fevereiro de 2006.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Mário
de Almeida Cardoso. 1000298357

Aviso
Torna-se público que o concurso interno geral de ingresso para

provimento de um lugar de tesoureiro principal ou tesoureiro, do gru-
po de pessoal administrativo, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 182, de 21 de Setembro de 2005, não teve seguimento
por ter ficado deserto.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Mário
de Almeida Cardoso. 1000298358

CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso
Engenheiro Carlos André Teles Paulo de Carvalho, vice-presidente

da Câmara Municipal de Tabuaço:

Faz saber que, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, é promovida a
abertura de período de discussão pública, a que alude o artigo 22.º do
mencionado diploma legal, referente ao pedido de alteração das espe-
cificações da operação de loteamento n.º 01/94, situada no lugar da
Cruzinha, freguesia de Chavães, concelho de Tabuaço.

A alteração das especificações da supracitada operação de lotea-
mento diz respeito ao lote n.º 16, que passará a ter as seguintes ca-
racterísticas:

Área do lote — 608 m2;
Área de implantação — 161 m2;
Área de construção — 322 m2;
Área de logradouro — 447 m2;
Número máximo de pisos — dois (acima da cota de soleira);
Tipologia — habitação unifamiliar — um fogo.

Pelo exposto, nos termos do n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, decorrerá um
período de 30 dias úteis para aceitação de eventuais reclamações de
interessados, contados desde a data de publicação do presente aviso
no Diário da República, 3.ª série.

O presente aviso e planta de síntese da operação de loteamento
em causa encontram-se disponíveis, para consulta, no Departamento
de Obras e Urbanismo desta edilidade, devidamente publicitados nos
locais de estilo da Junta de Freguesia de Chavães.

2 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Carlos
André Teles Paulo de Carvalho. 1000297796

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso
Para os devidos efeitos se torna pública a lista de classificação

final dos candidatos admitidos definitivamente ao concurso interno
de acesso geral para provimento de uma vaga de técnico profissio-
nal especialista de biblioteca e documentação, aberto por aviso des-
ta Câmara Municipal datado de 15 de Novembro de 2005, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 232, de 5 de Dezembro do ano
findo:

Helena Maria Gerardo Perna da Fonseca Martins — 15,5 valo-
res.

Maria João Lopes Cartaxo — 10 valores.
Maria Teresa dos Anjos Mourão — 16 valores.

Assim, após homologação da referida lista por meu despacho de
16 de Fevereiro corrente, nomeei, com efeitos a partir da data do
despacho, para preenchimento de uma vaga de técnico profissional
especialista de biblioteca e documentação, existente no quadro priva-
tivo de pessoal, a candidata Maria Teresa dos Anjos Mourão, classi-
ficada com 16 valores no referido concurso.

A interessada deverá aceitar o referido lugar no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o dis-
posto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António P.
Silva Paiva. 1000298368

CÂMARA MUNICIPAL DE TONDELA

Aviso
Torna-se público que, por despacho exarado pelo presidente da

Câmara Municipal no passado dia 28 de Novembro de 2005, foram
renovadas as comissões de serviço, com efeitos a partir de 10 de Março
de 2006, nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, com:

António José Ferreira da Silva — director do Departamento
Técnico de Obras Municipais.

Manuel Augusto Dias Andrade — director do Departamento
Técnico de Planeamento Urbanístico e Edifícios Públicos.

Carlos Alberto Cardoso Henriques — chefe da Divisão de Des-
porto, Juventude e Turismo.

Hélder Chirla Abraços — chefe da Divisão da Cultura e Educa-
ção.

Maria Fernanda Henriques do Vale Andrade — chefe da Divisão
Jurídica.
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Maria João Frutuoso Melo Veiga Fernandes — chefe da Divisão
de Água, Saneamento e Meio Ambiente.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

14 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, António Manuel Dinis
Ribeiro Marques. 1000298315

Aviso
Torna-se público que, por despacho exarado pelo presidente da

Câmara Municipal no passado dia 25 de Outubro de 2005, foram
nomeados, nos termos dos artigos 73.º e 74.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, em regime de comissão de serviço e a partir da data
do despacho, os indivíduos abaixo indicados e para:

Gabinete de Apoio Pessoal ao Presidente da Câmara Municipal:

Luís Miguel Saraiva Rodrigues — chefe de Gabinete.
Rui Rogério Henriques Borges — adjunto.
Maria Isabel Cabral Estrela — secretária.

Gabinete de Apoio Pessoal aos Vereadores em Regime de Per-
manência:

Raquel Maria Seabra Nunes, Rui Jorge Ribeiro Martins e
Elisabete Rodrigues Costa Leitão.

14 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, António Manuel Dinis
Ribeiro Marques. 1000298316

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
3 de Fevereiro de 2006, foram nomeados na categoria de operário
altamente qualificado principal — operador de estações elevatórias
de tratamento ou depuradoras os candidatos António Luís Correia
Garcia, António Manuel Silva Costa, José António Matos Gonçalves,
José Mário Ventura Almeida e Paulo Roberto Figueiredo Pereira Car-
valho.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

14 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, António Manuel Dinis
Ribeiro Marques. 1000298317

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso
Concurso interno de acesso para provimento de uma

vaga de técnico superior de 1.ª classe (animação
cultural)

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do res-
pectivo concurso, foi nomeado técnico superior de 1.ª classe (anima-
ção cultural) Hugo Sérgio Ribeiro Santos, conforme despacho datado
de 15 de Fevereiro do corrente ano.

O nomeado deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 1000298370

Aviso
Contrato de trabalho a termo resolutivo

Para os devidos efeitos se torna público que esta Câmara Munici-
pal, por despacho do presidente datado de 8 de Fevereiro de 2006,
decidiu contratar a termo resolutivo, nos termos da alínea i) do
n.º 1 artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, António José
Tavares Lavado e André Bento Costa, com a categoria de nadador-
-salvador, pelo período de um ano, eventualmente renovável, com
início no dia 13 de Fevereiro de 2006, a remunerar pelo índice 128.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 1000298365

CÂMARA MUNICIPAL DAS VELAS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos

datados de 10 de Fevereiro de 2006, e na sequência de concursos in-
ternos de acesso geral, foram nomeados os seguintes candidatos:

Operário qualificado principal/cantoneiro de arruamentos —
Armando da Silva Nunes.

Operário qualificado principal/marteleiro — Júlio Manuel Soares
da Silveira.

Operário qualificado principal/trolha — Manuel Vieira.

Os nomeados deverão aceitar a nomeação para os lugares no prazo
de 20 dias após a publicação deste aviso no Diário da República, de
acordo com o previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no
n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

13 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Bettencourt da Silveira. 1000298345

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso
Hermínio Loureiro de Magalhães, vereador da Câmara Municipal de

Viseu, no uso da competência delegada:

Torna público que, por despacho de 9 de Fevereiro de 2006, e de
harmonia com o preceituado no n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeia para provimento de um
lugar de canalizador principal o candidato aprovado no respectivo
concurso Manuel João Marques Pereira.

O interessado deverá proceder à aceitação do lugar no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Fevereiro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara, O Vereador, em regime de permanência, Hermínio Loureiro de
Magalhães. 1000298353

JUNTA DE FREGUESIA DE CEPOS

Edital
Etelvina Nunes dos Santos, presidente da Junta de Freguesia de Ce-

pos:

Torna público que, de harmonia com a deliberação da Junta de
Freguesia de Cepos, tomada em reunião ordinária de 8 de Janeiro de
2006, e nos termos do artigo 118.º do Código do Processo Adminis-
trativo, durante o período de 30 dias, a contar da data da sua publica-
ção no Diário da República, é submetido a apreciação pública o pro-
jecto de Regulamento da Piscina Comunitária de Cepos, durante o
qual poderá o mesmo ser consultado na sede da Junta de Freguesia,
durante as horas normais de expediente, e sobre ele serem formula-
das, por escrito, as sugestões tidas por convenientes, dirigidas à pre-
sidente da Junta de Freguesia de Cepos.

A apreciação pública visa a recolha de observações ou sugestões
que os interessados queiram formular sobre o conteúdo daquele pro-
jecto de regulamento.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares de estilo.

8 de Janeiro de 2006. — A Presidente da Junta, Etelvina Nunes
dos Santos. 3000195322

JUNTA DE FREGUESIA DA JUNQUEIRA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do

executivo da Junta de Freguesia da Junqueira, foi nomeada provisoria-
mente, ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
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n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar de auxiliar administrati-
vo, Maria Noël de Sousa Fernandes, a qual será integrada no esca-
lão 1, índice 128, da tabela de remuneração da função pública.

A mesma deverá tomar posse de acordo com o disposto no ar-
tigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

(A presente nomeação não carece de fiscalização do Tribunal de
Contas.)

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, António Maria
da Costa Cruz. 1000298342

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS

Aviso
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e em cumpri-
mento da deliberação da Junta de Freguesia tomada em sua reunião de
9 de Outubro de 2005, torna-se público que, ao abrigo da alínea d) do

n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, foram
renovados, pelo prazo de seis meses, os contratos a termo certo re-
ferentes a António Francisco Paulino Nunes — coveiro (escalão 1,
índice 155), e Sebastião José Pereira Galinho — auxiliar de serviços
gerais (escalão 1, índice 128), com início em 1 de Dezembro de 2005.

2 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, José Francisco
Fortunato Borges. 3000191648

JUNTA DE FREGUESIA DE QUARTEIRA

Aviso
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público
que, de acordo com o despacho do presidente datado de 20 de Feve-
reiro de 2006, foi renovado, por mais 12 meses, o contrato de traba-
lho a termo resolutivo certo celebrado com a seguinte trabalhadora:

Nome Categoria Índice Prazo Data do contrato

Ângela Cristina Maximina Dimas ............................. Assistente administrativa .................. 199 12 meses 1-4-2006

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, José Coelho Mendes. 1000298354

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE BRITO

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que a Junta de Freguesia
de São João de Brito, na reunião de 14 de Dezembro de 2005, deli-
berou celebrar um contrato de trabalho a termo certo, pelo perío-
do de seis meses, renovável, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2006, com Sérgio Mendes Palma Matos Correia, para as fun-
ções de auxiliar administrativo/telefonista/operador de reprografia,
ao abrigo das disposições combinadas do Decreto-Lei n.º 247/89, de
5 de Agosto, e do artigo 1.º, alínea e), da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho.

30 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim Maria
Fernandes Marques. 3000194550

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO TOMÉ DO CASTELO

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Hermínio Pereira Gomes, presidente da Junta de Freguesia de São
Tomé do Castelo, do concelho de Vila Real:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de São Tomé do Castelo, tendo em conta o pare-
cer final da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses de 8 de Novembro de 2005, e que foi aprovado, sob pro-
posta da Junta de Freguesia de São Tomé do Castelo, em reunião
ordinária da Assembleia de Freguesia:

Brasão — escudo de verde, castelo de verde, aberto, frestado e
lavrado de prata: em campanha, monte de três cômoros de
negro, movente da ponta, carregado de uma serpente enroscada
de ouro, realçada e animada a vermelho. Coroa mural de prata
de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «S. Tomé
do Castelo»;

Bandeira — verde. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e lan-
ça de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
S. Tomé do Castelo — Vila Real».

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Hermínio Pe-
reira Gomes. 1000298374

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso
Em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decre-

to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se
faz público que, pelo meu despacho n.º 024/CA/2006, de 23 de Feve-
reiro, autorizei, nos termos do n.º 1, alínea h), do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, a celebração de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo com Filipe André Nobre Pires, na categoria de jardi-
neiro, escalão 1, índice 142, com o vencimento de 450,37 euros.

O contrato terá início em 1 de Março de 2006.

23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000195157

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 3/2006
1 — Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de

administração dos Serviços Municipalizados da Covilhã, em sua reu-
nião de 23 de Janeiro de 2006, deliberou anular o concurso interno de
acesso geral para uma vaga de assistente administrativo especialista,
aberto através do aviso n.º 22/2005, publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 175, de 12 de Setembro de 2005, considerando que
o quadro destes SMAS vai ser extinto com a integração no quadro da
Câmara Municipal da Covilhã, em virtude da transformação dos SMAS
em empresa municipal.

22 de Fevereiro de 2006. — O Director-Delegado, Leopoldo Soa-
res Santos. 1000298321
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

COMPANHIA COMERCIAL JOFESA, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 9,
rés-do-chão, direito, 1050-010 Lisboa

Capital social: € 3 295 895,11

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 34 917.

Número de identificação de pessoa colectiva 500230692.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

De acordo com as disposições legais e estatutárias, convoco os
Srs. Accionistas da Companhia Comercial Jofesa, S. A., contribuinte
n.º 500230692, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 34 917, com o capital social de € 3 295 895,11,
a reunir em assembleia geral ordinária, na sua sede social, Avenida de
António Augusto de Aguiar, 9, rés-do-chão, direito, em Lisboa, no
dia 31 de Março de 2006 pelas 15 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o balanço, as contas, o rela-
tório do conselho de administração e o parecer do conselho
fiscal relativos ao exercício de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da actuação da administração e

da fiscalização da empresa, nos termos do artigo 451.º do
Código das Sociedades Comerciais;

4) Apreciação de assuntos de interesse geral para a socie-
dade.

2 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Delfina Caldeira Rodrigues Ferreira dos Santos.

3000195568

NIEPOORT (VINHOS), S. A.

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 16, 2.º, frente,
4050-296 Porto

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 16 436.

Contribuinte n.º 500202141.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para a assembleia geral anual, a
reunir no próximo dia 31 de Março de 2006 pelas 10 horas, na sede
social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas do
exercício de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apu-
rados no exercício de 2005 apresentado pelo conselho de
administração;

3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-
ção da sociedade no exercício de 2005;

4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da socie-
dade.

A participação e votação nesta assembleia subordina-se ao estabe-
lecido no artigo 9.º dos estatutos sociais.

1 de Março de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000195473

PELPOR PELARGONIA PORTUGUESA — PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE FLORES, L.DA

Sede: Quintã de Moncarapacho, Olhão

Capital social: € 349 158,53

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Olhão sob o
n.º 01350.

Pessoa colectiva n.º 502610107.

Assembleia geral

Fusão de sociedades

CONVOCATÓRIA

A gerência da Pelpor Pelargonia Portuguesa — Produção e
Comercialização de Flores, L.da, vem, nos termos legais e estatutários
e para os efeitos dos n.os 3 e 4 do artigo 100.º do Código das Socie-
dades Comerciais, convocar a assembleia geral para o dia 10 de Abril
de 2006 pelas 15 horas, na sede social, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

Ponto 1 — Declaração expressa perante a assembleia se, desde a
elaboração do projecto de fusão, houve ou não mudança rele-
vante nos elementos de facto em que ele se baseou, e, segui-
damente, deliberar a aprovação definitiva daquele;

Ponto 2 — Caso não haja oposição à aprovação do projecto de
fusão, deliberar sobre a fusão da sociedade Pelpor Pelargonia
Portuguesa — Produção e Comercialização de Flores, L.da, com
a sociedade Treuverbund Portugal — Investimentos Agrí-
colas, L.da, por incorporação desta naquela;

Ponto 3 — Alteração dos artigos 3.º, 4.º e 11.º do contrato social
da sociedade incorporante conforme projecto de alterações
anexo ao projecto de fusão.

21 de Fevereiro de 2006. — A Gerência, Jorge Conde Diaz
Saavedra. 3000195493

TREUVERBUND PORTUGAL — INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Quintã de Moncarapacho, Olhão

Capital social: € 498 797,90

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Olhão sob o
n.º 01342.

Pessoa colectiva n.º 502613076.

Assembleia geral

Fusão de sociedades

CONVOCATÓRIA

A gerência da Treuverbund Portugal — Investimentos Agrí-
colas, L.da, vem, nos termos legais e estatutários e para os efeitos dos
n.os 3 e 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, con-
vocar a assembleia geral para o dia 10 de Abril de 2006 pelas 14 ho-
ras, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Declaração expressa perante a assembleia se, desde a
elaboração do projecto de fusão houve ou não mudança
relevante nos elementos de facto em que ele se baseou, e,
seguidamente, deliberar a aprovação definitiva daquele;

Ponto 2 — Caso não haja oposição à aprovação do projecto de
fusão, deliberar sobre a fusão da sociedade Pelpor Pelargonia
Portuguesa — Produção e Comercialização de Flores, L.da, com
a sociedade Treuverbund Portugal — Investimentos Agrí-
colas, L.da, por incorporação desta naquela;

Ponto 3 — Alteração dos artigos 3.º, 4.º e 11.º do contrato social
da sociedade incorporante conforme projecto de alterações
anexo ao projecto de fusão.

21 de Fevereiro de 2006. — A Gerência, Jorge Conde Diaz
Saavedra. 3000195498
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AVISOS

TREUVERBUND PORTUGAL — INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Quintã de Moncarapacho, Olhão

Capital social: € 498 797,90

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Olhão sob o
n.º 01342.

Pessoa colectiva n.º 502613076.

Aviso
Fusão de sociedades

A gerência da Treuverbund Portugal — Investimentos Agrícolas,
L.da, vem dar publicidade, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do
artigo 100.º do  Código das Sociedades Comerciais, de ter sido efectuado
o registo na Conservatória do Registo Comercial de Olhão do projec-
to de fusão desta sociedade (incorporada) com a sociedade Pelpor
Pelargonia Portuguesa — Produção e Comercialização de Flores, L.da
(incorporante), com sede em Moncarapacho, Olhão, e de que quer o
projecto de fusão quer a documentação anexa podem ser consultados,
na sede de cada sociedade, pelos respectivos sócios e credores sociais.

21 de Fevereiro de 2006. — A Gerência, Jorge Conde Diaz
Saavedra. 3000195500

PELPOR PELARGONIA PORTUGUESA — PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE FLORES, L.DA

Sede: Quintã de Moncarapacho, Olhão

Capital social: € 349 158,53

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Olhão sob o
n.º 01350.

Pessoa colectiva n.º 502610107.

Aviso
Fusão de sociedades

A gerência da Pelpor Pelargonia Portuguesa — Produção e
Comercialização de Flores, L.da, vem dar publicidade, nos termos e para
os efeitos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, de ter sido efectuado o registo na Conservatória do Registo Comer-
cial de Olhão do projecto de fusão desta sociedade (incorporante) com
a sociedade Treuverbund Portugal — Investimentos Agrícolas, L.da
(incorporada), com sede em Moncarapacho, Olhão, e de que quer o
projecto de fusão quer a documentação anexa podem ser consultados,
na sede de cada sociedade, pelos respectivos sócios e credores sociais.

21 de Fevereiro de 2006. — A Gerência, Jorge Conde Diaz
Saavedra. 3000195495

MARIONNAUD PARFUMERIES PORTUGAL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 129, 5.º, D, Lisboa

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 65 015.

Número de identificação de pessoa colectiva 501786830.

SÁ DIAS & VAZ SIMÕES, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, 127-129, Lisboa

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 31 405.

Número de identificação de pessoa colectiva 500237611.

ROSA E DAUD, L.DA

Sede: Centro Comercial das Amoreiras, loja 2038,
Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, Lisboa

Capital social: € 5000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 4747.

Número de identificação de pessoa colectiva 503090107.

SOPERSEL — SOCIEDADE DE PERFUMARIA
SELECTIVA, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 67, rés-do-chão, Barreiro

Capital social: € 9975,96

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Barreiro sob
o n.º 1929.

Número de identificação de pessoa colectiva 503421650.

PERLIVRE — PERFUMARIA LIVRE SERVIÇO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, 17, loja 1, Torres Vedras

Capital social: € 7000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras
sob o n.º 2807.

Número de identificação de pessoa colectiva 504069926.

DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIAS, S. A.

Sede: Rua dos Correeiros, 123, 1.º, esquerdo, Lisboa

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 22 060.

Número de identificação de pessoa colectiva 500086672.

Anúncio

Para os devidos efeitos, e em cumprimento do artigo 107.º do Código
das Sociedades Comerciais, anuncia-se que:

Foi deliberado em assembleia geral de cada uma das sociedades
participantes, todas realizadas em 23 de Dezembro de 2005,
a aprovação do projecto de fusão entre Marionnaud Parfu-
meries Portugal, L.da, e Sá Dias & Vaz Simões, L.da, Rosa e
Daud, L.da, SOPERSEL — Sociedade de Perfumaria Selecti-
va, L.da, PERLIVRE — Perfumaria Livre Serviço, L.da, e
Distribuidora de Perfumarias, S. A., todas acima melhor iden-
tificadas, projecto esse devidamente registado conforme fora
já anunciado;

A modalidade da fusão adoptada é a fusão por incorporação, sendo
incorporante a Marionnaud Parfumeries Portugal, L.da, e in-
corporadas todas as demais aqui referidas. A fusão produzirá
efeitos contabilísticos em 1 de Janeiro de 2006;

Os credores das sociedades participantes na fusão, cujo crédi-
tos sejam anteriores à última das publicações de aprovação
do projecto de fusão, podem, no prazo de 30 dias a partir
dessa publicação, deduzir oposição judicial à fusão, com fun-
damento no prejuízo que dela derive para a realização dos
seus direitos.

16 de Fevereiro de 2006. — Pela Gerência/Administração das Anun-
ciantes, (Assinatura ilegível.) 3000195460
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4. Empresas — Registo comercial
COIMBRA
COIMBRA

FRUTIBAIRRADA — COMÉRCIO DE FRUTAS
E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 232/
20041117; inscrição n.º 2; data da apresentação: 20041117.

Certifico que, relativamente à sociedade por quotas em epígrafe,
foi o pacto alterado no corpo do artigo 1.º, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FRUTIBAIRRADA — Comércio de
Fruta e Legumes, L.da, e tem a sua sede na Rua do Recanto da Fonte,
5, freguesia de Antanhol, concelho de Coimbra.

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

4 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008272192

H2AUTO — SERVIÇOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7722/
19990611; inscrição n.º 2; data da apresentação: 20041217.

Certifico que, relativamente à sociedade por quotas em epígrafe,
pela apresentação n.º 6 foi feito o registo de redução do capital
no montante de € 110 000, por deliberação de 15 de Dezembro
de 2004.

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

17 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000195336

FIGUEIRA DA FOZ

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA FIGUEIRA
DA FOZ, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 173, de 8
de Setembro de 2005, saiu com inexactidão a publicação relativa à
cooperativa em epígrafe, sob o n.º 2007066203. Assim, onde se lê
«Data: 19 de Abril de 2005» deve ler-se «Data: 10 de Maio de 2005».

22 de Fevereiro de 2006. — A Conservadora, Ilda Maria Costa
Freitas de Almeida. 3000195385

PASTELARIA FLOR DA GALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 173, de 8
de Setembro de 2005, saiu com inexactidão a publicação relativa à
sociedade em epígrafe, sob o n.º 2007066327. Assim, na referida
publicação, falta o artigo 6.º, que a seguir se transcreve:

«6.º

1 — A sociedade poderá exigir dos seus sócios prestações suple-
mentares até ao décuplo do valor do capital social.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos e condições a acordar em assembleia geral.»

22 de Fevereiro de 2006. — A Conservadora, Ilda Maria Costa
Freitas de Almeida. 3000195384

MARISCOS DO OCEANO — COMÉRCIO
DE MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 125, de
30 de Maio de 2003, saiu com inexactidão a publicação relativa à
sociedade Mariscos do Oceano — Comércio de Mariscos, L.da, sob o
n.º 2001040563. Assim, onde se lê «Números e data das apresenta-
ções: 13 e 14/20030305» deve ler-se «Números e data das apresen-
tações: 08 e 09/20030305».

22 de Fevereiro de 2006. — A Conservadora, Ilda Maria Costa
Freitas de Almeida. 3000195383

FARO
OLHÃO

PAULO BRITO — ALGARVE SERVICES, SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão.

Rectificação. — No suplemento do Diário da República, 3.ª série,
n.º 166, de 30 de Agosto de 2005, a p. 18 932-(48), foi publicado o
anúncio referente à sociedade em epígrafe relativo à cessação de funções
onde saiu com inexactidão a publicação, pelo que onde se lê «averba-
mento 01 à inscrição 01» deve ler-se «averbamento 01 à inscrição 02».

6 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 3000195351

BENTO COSTA — EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
DE PEIXE E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão.

Rectificação. — No suplemento do Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 22, de 31 de Janeiro de 2006, a p. 2288-(50), foi publicado o
anúncio referente à sociedade em epígrafe relativo às contas do ano
de exercício de 2004, onde saiu com inexactidão a publicação relati-
va ao número de matrícula, pelo que onde se lê «010222/861203»
deve ler-se «01022/861203».

21 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 3000195350

ZEFERINO GLÓRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão.

Rectificação. — No 2.º suplemento do Diário da República,
3.ª série, n.º 237, de 13 de Dezembro de 2005, a p. 26 4720-(187),
foi publicado o anúncio referente à sociedade em epígrafe relativo ao
aumento de capital e alteração parcial do contrato, onde saiu com
inexactidão a publicação relativa ao aumento de capital, pelo que onde
se lê «Artigo alterado: 3.º Capital: € 000» deve ler-se «Artigo alte-
rado: 3.º Capital: € 5000».

6 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 3000195349

LEIRIA
POMBAL

VERIÁGUA — ELECTRICIDADE E GÁZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2068;
identificação de pessoa colectiva n.º 504174398; número e data da
apresentação: PC-07/20050622.

Certifico que foi efectuada a prestação de contas referente ao ano
de 2004 com depósito na pasta dos respectivos documentos.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010116879
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LISBOA
LISBOA — 4.A SECÇÃO

MILIONÉSIMA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção.

Rectificação. — No suplemento do Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 1, de 2 de Janeiro de 2006, saiu com inexactidão a publicação
relativa à sociedade supra-referida Milionésima — Investimentos
Imobiliários e Turísticos, L.da Por lapso escreveu-se: «MILIONÉSIO»,
em vez de: «Milionésima». Corrige-se, assim, o lapso, no sentido de
que a denominação correcta da firma a que se refere a publicação é
MILIONÉSIMA — Investimentos Imobiliários e Turísticos, L.da

17 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 3000195347

LOURES

CANCELINHA & CANCELINHA, CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 254/
20000104; identificação de pessoa colectiva n.º P 504769782.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009590384

VERGOMES MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 01346/
701228; identificação de pessoa colectiva n.º 500107106.

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

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009590406

TRANSPORTES GUIOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 137/
20010110; identificação de pessoa colectiva n.º 504820680.

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

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009590465

PRINCEMAR, COMÉRCIO DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 297;
identificação de pessoa colectiva n.º 504967495; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/20050902.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
12 — Averbamento n.º 1; apresentação n.º 12/20050902.
Facto: cessação de funções de secretários.
Secretário: efectivo — Paula Alcântara Feliciano; suplente — Rute

Duarte Palmeiro.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009619277

PANTRANS — TRANSITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 635;
identificação de pessoa colectiva n.º 501642153.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 18 de
Outubro de 2005.

26 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009619196

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

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9256;
identificação de pessoa colectiva n.º 504858319.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas relativos ao exercício do ano de 2003, entregues em 4 de Ou-
tubro de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009619188

SERIGRAFIA INDUSTRIAL DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 978;
identificação de pessoa colectiva n.º 504775545.

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

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596811

RESENDE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2959;
identificação de pessoa colectiva n.º 500780706.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 23 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009608844

SOTECNISOL — ISOLAMENTOS, ENGENHARIA
E AMBIENTE, S. A.

 (anteriormente designada por SOTECNISOL 
SOCIEDADE TÉCNICA DE ISOLAMENTOS, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4322;
identificação de pessoa colectiva n.º 500274819.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004, entregues em 28 de Setembro de 2005.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009597010

BUCELGRÁFICA — IMPRESSÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 910;
identificação de pessoa colectiva n.º 505596032.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 29 de
Setembro de 2005.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009596889

JOAQUINITO & JOAQUINITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02383;
identificação de pessoa colectiva n.º 503159255.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 29 de
Junho de 2005.

9 de Novembro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2009637437

AUTO INFANTADO — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6562;
identificação de pessoa colectiva n.º 501958720.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 23 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009438760

AUTO REPARAÇÕES DE MOSCAVIDE, DE CARRILHO
& RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02355/
760507; identificação de pessoa colectiva n.º 500434956.

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

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009590376

IRIA HOTÉIS — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 533/
20000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504321528.

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

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009619269

PINTO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 007/
20001106; identificação de pessoa colectiva n.º 505139995; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20051007.

Certifico que, pela escritura de 20 de Setembro de 2005, exarada
de fl. 125 a fl. 126 do livro n.º 17, do Cartório Notarial de Lisboa,
foram alterados o artigo 1.º e o n.º 1 do artigo 4.º do contrato da socie-
dade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Pinto & Ferreira, L.da, e tem a
sua sede no Centro Comercial Carrefour de Loures, loja 56, Estrada
Nacional n.º 250, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, conce-
lho de Loures.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é dez mil euros integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor no-
minal de seis mil euros pertencente ao sócio Rui Augusto Pinto Sou-
sa; e outra com o valor nominal de quatro mil euros pertencente à
sócia Maria Fernanda Mendes Ferreira Sousa.

2 — (Mantém-se inalterado.)

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009619234

TYCO NETWORKS (PORTUGAL) — INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE REDES, L.DA

[anteriormente denominada por TYCO NETWORKS
(PORTUGAL) — INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE REDES, UNIPESSOAL, L.DA]

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 582/
20020916; identificação de pessoa colectiva n.º 505107627;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 8 e inscrições n.os 11 e 12; nú-
meros e data das apresentações: 06, 07 e 08/20050915.

Certifico que, pela escritura de 30 de Junho de 2005, exarada de
fl. 23 a fl. 25 do livro n.º 27, do Cartório Notarial de Lisboa, foi al-
terado o contrato da sociedade em epígrafe, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

Firma, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma Tyco Networks (Portugal) — Ins-
talação e Manutenção de Redes, L.da, e tem a sua sede na Rua de Se-
verino Falcão, 14, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

2 — A sede pode ser transferida dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe por simples deliberação da gerência e poderá esta-
belecer escritórios de representação ou sucursais.

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto planear, desenvolver, construir, repa-
rar, alterar, adquirir, operar e manter, tanto em Portugal como no
estrangeiro, quaisquer redes de cabos de fibra óptica, submarinas ou
subterrâneas; vender, locar ou prestar quaisquer bens ou serviços de
telecomunicações e serviços relacionados, nas referidas redes; realizar
e executar quaisquer obras de construção civil, incluindo quaisquer
empreitadas de obras públicas, de qualquer categoria, sujeitas ou não a
licenciamento, em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Participações em outras sociedades

A sociedade poderá adquirir participações sociais no capital social
de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e poderá
associar-se com outras entidades legais de forma a constituir outras
sociedades, consórcios ou associações em participação semelhantes.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social da sociedade é de vinte e quatro milhões oitocen-
tos e noventa e quatro mil euros, encontra-se realizado em dinheiro
e é representado por uma quota com o valor nominal de doze mi-
lhões quatrocentos e quarenta e sete mil euros titulada pela sócia VSNL
(Portugal), Unipessoal, L.da, e por uma quota do mesmo valor nomi-
nal titulada pela sócia VSNL Netherlands, B. V.

ARTIGO 6.º

Cessão e divisão de quotas

1 — A divisão de quota para cessão é autorizada.
2 — Em caso de divisão de quota e cessão a qualquer terceiro, a

subsequente cessão de uma ou de todas as quotas está sujeita ao prévio
consentimento, prestado por escrito, pela sociedade.

3 — Para efeitos do número anterior, o cedente deverá notificar a
sociedade por meio de carta registada com aviso de recepção sobre a
sua intenção de ceder a sua quota, contendo a identificação do(s)
cessionário(s) e os elementos principais da cessão.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — A gerência e a representação da sociedade, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, estão confiadas a um ou mais gerentes
a serem designados pela assembleia geral para períodos de quatro anos,
podendo ser reeleitos.
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2 — São conferidos aos gerentes os mais amplos poderes de gestão
corrente da sociedade e ainda para, exceptuando os limites previstos
na lei ou no presente contrato social, abrir e movimentar contas
bancárias, assinar cheques, aceitar, levantar ou endossar letras e ou-
tros títulos negociáveis, negociar e celebrar contratos, efectuar paga-
mentos, contratar e despedir pessoal, adquirir, usar e ou transferir
direitos de propriedade industrial e intelectual bem como de proprie-
dade, e comprar ou vender bens móveis e imóveis, incluindo veículos
automóveis.

3 — A gerência tem ainda poderes para prestar garantias reais ou
pessoais a dívidas quer de outras entidades quer de terceiros, caso a
sociedade tenha justificado interesse próprio ou se se tratar de socie-
dade em relação de domínio ou de grupo nos termos do disposto no
artigo 6.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais mediante pré-
via deliberação da assembleia geral.

4 — A gerência reúne-se mediante convocação por um gerente,
presente na reunião, podendo os restantes gerentes fazer-se represen-
tar na mesma mediante delegação de poderes por carta dirigida à ge-
rência.

5 — A sociedade fica vinculada aos actos e negócios jurídicos nos
seguintes casos:

a) Pela assinatura de um gerente da sociedade;
b) Pela assinatura de um ou mais procuradores com poderes espe-

cíficos previstos na respectiva procuração.
6 — Os gerentes poderão nomear procuradores da sociedade para

finalidades específicas.
7 — A sociedade pode ser representada por qualquer um dos seus

gerentes nas assembleias gerais das sociedades nas quais participe.
8 — Salvo estipulado em contrário pela assembleia geral, os geren-

tes não serão remunerados.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — Salvo previsto na lei em contrário, a assembleia geral será
convocada pela gerência mediante carta registada enviada pelo me-
nos com 15 dias de antecedência. Porém, a assembleia geral poderá
realizar-se sem convocação prévia, caso as sócias assim o decidam
nos termos da lei.

2 — Os gerentes poderão também acompanhar as discussões, vo-
tos e resoluções constantes da ordem de trabalhos por meio de con-
ferência telefónica.

3 — As sócias poderão ser representadas na assembleia geral por
qualquer pessoa mediante uma simples carta-mandato, que poderá
apenas ser utilizada uma vez, dirigida à sociedade e incluindo a iden-
tificação do representante.

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares e prestações acessórias

1 — As sócias podem efectuar prestações suplementares de capital
nas condições aprovadas pela assembleia geral até um montante má-
ximo correspondente a dez vezes a sua participação no capital social.

2 — Nos termos do artigo 209.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a sociedade poderá exigir às sócias a realização de prestações
acessórias, por uma ou mais vezes, com remuneração e pelos valores
deliberados pela assembleia geral, na qual as sócias deverão obrigar-se
ao seu pagamento até um montante máximo correspondente a dez
vezes a sua participação no capital social.

ARTIGO 10.º

Exercício

O exercício da sociedade inicia-se a 1 de Outubro de cada ano e
termina no dia 30 de Setembro do ano seguinte.

ARTIGO 11.º

Lucros

1 — Os lucros líquidos obtidos em cada exercício deverão ser apli-
cados conforme seja deliberado na assembleia geral após serem afec-
tos à constituição de reservas legais, conforme exigido por lei.

2 — Os lucros poderão ser distribuídos antecipadamente no decur-
so de cada exercício mediante deliberação da gerência.

Mais certifico que, pela mesma escritura e relativamente à mesma
sociedade, foram efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Michelangelo Stefani e Michael George Kelly.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Junho de 2005.

Facto: Nomeação de gerentes.
Gerentes: Srinath Narasimhan, casado, residente em 801 Grand Bay,

17th Hill Road, Branda (West), Mumbai, Índia; Satish Gopal Ranade,
casado, residente em 15/8 J. P. M. SOC, Ramdas Road, Mulund (E),
Mumbai, Índia.

Data da deliberação: 30 de Junho de 2005.
Período: 2005-2008.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009591798

CORP & BEL — INSTITUTO DE BELEZA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 482/
20050923; identificação de pessoa colectiva n.º P 507483928;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050923.

Certifico que, por documento particular de 25 de Agosto de 2005,
foi constituída a sociedade em epígrafe por Maria Natália Dias da Silva
Frias, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Nome da sociedade

1 — A sociedade adopta a firma Corp & Bel — Instituto de Bele-
za, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade têm a sua sede na Travessa do Infante D. Fer-
nando, 3-C, Infantado, 2670-389 Loures, na freguesia e concelho de
Loures.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto prestação de serviços e venda de
produtos de cabeleireira e estética.

ARTIGO 3.º

O capital social e subscrição

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

ARTIGO 4.º

Administração e gerência

1 — A gerência e representação da sociedade, pertence ao sócio
único, que desde já fica nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele decidir e a um não sócio a nomear pelo sócio único
com ou sem remuneração quando e conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

Autorização de negócios

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

Participações sociais

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei. Mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Declaração

Declaro para todos os efeitos legais que se mostrem necessários,
que não faço parte de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009591984
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MAPRIL, BRUNO & LIMA — PRODUÇÕES
PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 504-
-A; identificação de pessoa colectiva n.º 507478444; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/20051004.

Certifico que, por escritura de 4 de Outubro de 2005, a fl. 103 do
livro n.º 182 do Cartório Notarial de Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre
Mapril Francisco de Sousa Santana, Bruno Gonçalo Pereira de Sousa
Santana e António Jorge Portela Lima, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mapril, Bruno & Lima — Produ-
ções Publicitárias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Adriano Correia de
Oliveira, letras JDM, Bairro de Angola, freguesia de Camarate, con-
celho 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 produções publicitárias, presta-
ção de serviços na área publicitária, organização de eventos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de seis mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de dois mil 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 é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2009619129

LUCIMAGE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 505/
20051007; identificação de pessoa colectiva n.º P 507488970;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20051007.

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 42 a fl. 43-v.º do livro n.º 435, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, por Lucília Maria Duarte Franco Baptista, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LUCIMAGE, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Bobadela, na Rua de Domingos
José Tavares, 14, letra A, freguesia da Bobadela, concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de cabeleireiro e ins-
tituto de beleza; comércio e representação de produtos de estética e
cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pela sócia única.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pela sócia única.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — A sócia única fica, desde já, nomeada gerente.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009619250

TRANSPORTES BRUNO & HUGO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 379/
20050804; identificação de pessoa colectiva n.º 507308433; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 03/20051007.
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Certifico que, por escritura de 21 de Setembro de 2005, lavrada de
fl. 14 a fl. 15-v.º do livro n.º 12-A das notas do Cartório Notarial
sito em Lisboa, foram alterados os artigos 3.º e 4.º do respectivo
contrato da sociedade em epígrafe, os quais passaram a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo social, é de cinco mil euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Hugo Miguel Amaro
Simões e Ana Margarida Rasteiro Vidal.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence a um ou mais gerentes, só-
cios ou não, eleitos em assembleia geral, os quais poderão ser renu-
merados se tal também for deliberado em assembleia geral.

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

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2010609689

AMBACA — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 05509/
860123; identificação de pessoa colectiva n.º 501620435.

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

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2010798759

MAGO — INDÚSTRIAS DE LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 516;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507461142; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 06/20051014.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 89 a fl. 90 do livro n.º 33-A, do Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma MAGO — Indústrias de Lavandaria, L.da,
e tem a sua sede na Urbanização Real Forte, lote 13, bloco 1, 4.º, D,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encenar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, quer em Portugal quer no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto serviços de lavagem e limpeza de
vestuário, artigos têxteis e peles, bem como respectivo serviço de
passagem a ferro.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Tiago Bruno Martins Paiva e Mariana Ferreirinha
Arga e Lima.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos gerentes, nome-
ados nos estatutos ou pela assembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios Tiago
Bruno Martins Paiva e Mariana Ferreirinha Arga e Lima.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.

5.º

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2010799631

JUVENAL DE JESUS FRANCISCO & FILHOS 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 357;
identificação de pessoa colectiva n.º 506698416.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 4 de
Outubro de 2005.

17 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2010753690

ADRI — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8133;
identificação de pessoa colectiva n.º 502461918.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 23 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010630475

DIASTÉCNICA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
EMPREENDIMENTOS E REALIZAÇÕES DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8656;
identificação de pessoa colectiva n.º 500085439.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 23 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010498496

CÁDIZ — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6324;
identificação de pessoa colectiva n.º 501867821.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 23 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010498410

JOÃO M. D. SANTOS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 635;
identificação de pessoa colectiva n.º 503327735.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 23 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010498550
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AZENHA DA ORDEM — SOCIEDADE TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 224;
identificação de pessoa colectiva n.º 504610350.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 23 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010333292

TRAMAGATRANS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 504422790; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/990503.

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

Contrato de sociedade

No dia 16 de Abril de 1999, nesta cidade de Lisboa e no 14.º Car-
tório Notarial, compareceram como outorgantes:

1.º António Augusto Rodrigues Pereira e mulher Conceição Gon-
çalves Dias Pereira, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais da freguesia e concelho de Ponte de Sôr e residentes na Rua
de São João de Deus, 16-A, em Loures, contribuintes fiscais
n.os 134677412 e 109743903, intervindo ambos por si e como legais
representantes de seu filho menor Pedro Miguel Dias Pereira, natural
da freguesia e concelho de Loures e residente com os anteriores, con-
tribuinte fiscal n.º 226976360;

2.º Natália da Conceição Dias Pereira, solteira, maior, natural da
dita freguesia de Ponte de Sôr e residente com os anteriores, contri-
buinte fiscal n.º 226976351.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 5393549, de 6 de Dezembro
de 1994, 5090435, de 23 de Junho de 1997, e 11737316, de 10 de
Outubro de 1995, todos emitidos em Lisboa, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil.

E por eles foi dito:
Que estabelecem entre os primeiros outorgantes, o seu representa-

do e a segunda outorgante, um contrato de sociedade comercial por
quotas nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRAMAGATRANS — Transpor-
tes, L.da, e tem a sede na Rua de São João de Deus, 16-A, freguesia e
concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de merca-
dorias, logística e distribuição.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito, é de cinquenta mil
euros e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de dezoito mil
euros do sócio António Augusto Rodrigues Pereira, uma de dezoito
mil euros da sócia Conceição Gonçalves Dias Pereira, uma de sete mil
euros do sócio Pedro Miguel Dias Pereira, e uma de sete mil euros da
sócia Natália da Conceição Dias Pereira.

2 — O capital social encontra-se realizado em dinheiro, apenas
quanto a metade de cada uma das quotas, devendo a parte restante ser
realizada, numa única prestação em dinheiro, no prazo de três anos.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nas condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral, compete aos sócios António Augusto Rodri-
gues Pereira, Conceição Gonçalves Dias Pereira e Natália da Concei-
ção Dias Pereira e à não sócia Maria Madalena Lopes Rodrigues, solteira,
maior, residente na Antiga Estrada Nacional, 243, 11, em Avis.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes,
sendo uma obrigatoriamente a da gerente Maria Madalena Lopes
Rodrigues.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, a cessão
a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Mais declararam:
Que são da responsabilidade da sociedade, todas as despesas de cons-

tituição e registo, ficando desde já autorizada a gerência a proceder
ao levantamento do capital social depositado na instituição bancária
adiante mencionada, nos termos do artigo 202.º do Código das Socie-
dades Comerciais, a fim de fazer face às ditas despesas e à aquisição
de bens e equipamentos necessários à prossecução imediata do objec-
to social.

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

pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 25 de Março findo;
b) Declaração passada hoje, pelo Banco Comercial Português, com-

provativa do depósito do montante do capital social já realizado;
c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva número

P 504422790, do qual consta que a sociedade tem a actividade 60 240.
O capital social de cinquenta mil euros corresponde a dez milhões

e vinte e quatro mil e cem escudos.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto na

competente conservatória no prazo de três meses.
Li esta escritura aos outorgantes e expliquei-lhes o seu conteúdo

em voz alta e na presença simultânea de todos.

Está conforme o original.

9 de Junho de 1999. — A Ajudante, Aldina M. Vitorino Marracho.
3000194590

LOURINHÃ

DINOKÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01500/
12102005; identificação de pessoa colectiva n.º P 507484290;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 4/12102005.

Certifico que, entre Antónia Luísa Galhardo Gonçalves Sousa, ca-
sada com Carlos Alberto Ramos Sousa, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Guilhermina Suggia, lote 18, 3.º, direito, São
Domingos de Rana, concelho de Cascais, e Carlos Alberto Ramos
Sousa, casado com a referida Antónia Luísa Galhardo Gonçalves Sou-
sa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos do
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DINOKÃ, L.da, e tem a sua sede na
Avenida do Maestro Manuel Maria Baltazar, Edifício Parque da Vár-
zea, bloco 1, loja B, freguesia e concelho da Lourinhã.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como podem ser criadas ou encerradas sucursais, agên-
cias, filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social consiste na prestação de serviços de assistên-
cia administrativa, secretariado, assistência logística local, naquelas
áreas, cobrança de facturas, processamento de dados administrativos
e de facturação para empresas e particulares; cedência temporária de
espaços e equipamentos; preparação e promoção de acções publicitá-
rias, planos de marketing, estudos de mercado, inquéritos de satisfa-
ção e relatórios comerciais, catálogos, brochuras e publicações simi-
lares para empresas e particulares.

2 — O seu objecto poderá ser exercido em Portugal ou em qual-
quer outro país ou território, em associação, de qualquer espécie ou
natureza, com qualquer outra pessoa singular ou colectiva.

3 — A sociedade poderá participar em sociedades com objecto di-
ferente do seu, em sociedades reguladas por leis -especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma e uma de cada um
dos sócios Antónia Luísa Galhardo Gonçalves Sousa e Carlos Alberto
Ramos Sousa.
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ARTIGO 4.º

1 — É livre e fica desde já permitida a divisão e cessão de quotas
entre sócios. A cessão de quotas a terceiros depende de autorização
da sociedade, que se reserva o direito de preferência na aquisição.

2 — Este direito de preferência deverá ser exercido no prazo má-
ximo de 30 dias após a notificação à sociedade, por carta registada,
da cessão pretendida e com a indicação do cessionário, do preço ajus-
tado e demais condições da cessão.

3 — Se a sociedade não preferir, ou nada disser, no prazo mencio-
nado no número anterior entende-se que autoriza a cessão nos preci-
sos termos em que tiver sido notificada.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade tem o direito de amortizar quotas nos casos pre-
vistos na lei, e designadamente nos seguintes:

a) Por acordo com o sócio que a possuir;
b) Se a quota for arrolada, penhorada, arrestada ou, por qualquer

outra forma, tenha sido ou tenha de ser arrematada, adjudicada ou
vendida em consequência de processo judicial;

c) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação,
sem prévio e expresso consentimento da sociedade;

d) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente ou se,
sendo pessoa colectiva, se dissolver;

e) Se a quota for de algum modo cedida com violação das regras de
autorização e de preferência estabelecidas no artigo 4.º;

f) Quando seja imputável ao sócio possuidor da quota, violação das
suas obrigações para com a sociedade, de que resulte prejuízo para o
seu normal funcionamento.

2 — A amortização da quota deverá ser deliberada em assembleia
geral e realizada no prazo de 90 dias a contar da constatação do facto
que lhe deu origem, sendo a contrapartida da amortização correspon-
dente ao valor nominal da quota amortizada ou, caso lhe seja superi-
or, ao valor do lucro líquido médio apurado pela sociedade durante os
dois exercícios imediatamente anteriores.

3 — O pagamento do preço da amortização será feito mediante
depósito bancário a favor do titular da quota amortizada, integral ou
parcelarmente, conforme a mesma assembleia deliberar.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, será exercida pelos gerentes, com ou sem remuneração,
conforme deliberado em assembleia geral. A gerência poderá ser exer-
cida por pessoas estranhas à sociedade, desde que eleitos em assem-
bleia geral.

2 — É desde já nomeada gerente a sócia Antónia Luísa Galhardo
Gonçalves Sousa.

3 — Competem à gerência os mais amplos poderes para a condu-
ção dos negócios, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente;

b) Negociar todos os actos e contratos em que a sociedade seja
parte, seja qual for o seu alcance e natureza ou a forma que revistam,
desde que dentro do objecto social;

c) Contrair empréstimos ou financiamentos e realizar quaisquer
outras operações de crédito, subscrever, endossar e avalizar títulos de
crédito, nos restritos termos permitidos pelo artigo 6.º do Código das
Sociedades Comerciais;

d) Desempenhar todas as demais atribuições e praticar todos os
actos e diligências que tiver por necessários ou convenientes para a
realização dos fins sociais.

ARTIGO 7.º

1 — Para a sociedade se considerar obrigada basta a intervenção de
um gerente.

2 — Fica expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
actos e contratos que não digam directa e exclusivamente respeito
aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa, mediante procuração emitida expressamente para o
efeito.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011097460

JFF — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01379/
20040301; identificação de pessoa colectiva n.º 506657728; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 2/10102005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação de contas: 28 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011097436

JOHNSON FÉLIX FONSECA — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00978/
220699; identificação de pessoa colectiva n.º 504514040; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 1/10102005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação de contas: 28 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011097452

GOMES & GARCIA, SOCIEDADE DE ESTABELECIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01121/
20010509; identificação de pessoa colectiva n.º 502038764;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 3/17102005.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua de
Belo Horizonte, 2, lugar do Seixal, freguesia e concelho da Lourinhã,
e em consequência foi alterado o pacto quanto ao artigo 1.º, ficando
com nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gomes e Garcia, Sociedade de Es-
tabelecimentos Turísticos e Hoteleiros, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Belo Horizonte, 2, lugar de Seixal, freguesia e concelho da Louri-
nhã.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011097479

SUPERLOURINHÃ — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00861/
970916; identificação de pessoa colectiva n.º 503957119;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números e
data das apresentações: 1 e 2/21102005.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Recondução de gerente.
Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Data: 30 de Maio de 2005.
Nomeação de fiscal único Neves Azevedo Rodrigues e Batalha, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, com o n.º 115, representada
por José António da Vila Mora Batalha, casado, revisor oficial de
contas n.º 841.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Data: 30 de Maio de 2005, conforme consta da acta n.º 19.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2011097428
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FILIPATALAIA — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01461;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507238265; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 04/20050405.

Certifico que Mário Jorge dos Anjos Filipe da Fonseca, casado com
Anabela Silva Ramos Fonseca, na comunhão de adquiridos, residente
na Estrada dos Moinhos, 6, Atalaia, Lourinhã, constituiu a sociedade
com a denominação em epígrafe, cujo contrato se rege nos termos
do contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma FILIPATALAIA — Materiais de Cons-
trução, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada dos Moinhos, 6,
freguesia de Atalaia, concelho da Lourinhã.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de materiais
de construção e equipamentos sanitários, construção e reparação de
edifícios e respectivo serviço de transporte.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
único sócio Mário Jorge dos Anjos Filipe da Fonseca.

4.º

1 — Fica desde já designado gerente o único sócio Mário Jorge dos
Anjos Filipe da Fonseca.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 — A gerência poderá não ser remunerada, se tal for decidido pelo

único sócio.
5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

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 sociedades não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

7.º

Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar prestações
suplementares de capital, em numerário, até ao montante de cem mil
euros.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2007663619

HÉLDER PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00508/
261290; identificação de pessoa colectiva n.º 502467835; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 2/04052005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2007663260

DUPLO F — BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01435/
02122004; identificação de pessoa colectiva n.º 507159527; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 2 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000341128

MAPRIL FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00126;
identificação de pessoa colectiva n.º 500652309; inscrições n.os 06
e 08; números e datas das apresentações: 01 e 03/26022004 e 01/
01042004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Aumento e redenominação do capital para € 5000 após o re-
forço da quantia de € 2506,01 subscrito pelos sócios em dinheiro, da
seguinte forma: as sócias Maria do Carmo Carvalho Canoa Ferreira
Antunes, Maria do Rosário Carvalho Canoa Ferreira e Maria Filome-
na de Carvalho Canoa Ferreira Patrício, com € 1203,13; e o sócio
Mateus José Augusto, com € 1302,88;

2) De seguida e após transmissão de uma quota foi alterado parci-
almente o contrato quanto aos artigos 5.º e 6.º, que ficaram com a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros, inteiramente realizado em
dinheiro, entrado na caixa social e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de dois mil e quinhentos euros pertencente a Maria
Manuela Pinto Ramos Augusto e uma de dois mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio Mateus José Augusto.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence a todos os
sócios, que ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, obrigando-se a sociedade
com a assinatura de apenas um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2004. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2000335527

SINTRA

VÍTOR FRANCO — TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 108;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167669; data do depósito:
250702.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Pires. 2007990474

UNIVERSAL — LAREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05654;
identificação de pessoa colectiva n.º 502276185; data do depósito:
030707.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2003141332
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TORRES VEDRAS

NOTRE DAME — CABELEIREIRO E INSTITUTO
DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3150; identificação de pessoa colectiva n.º P 504603299; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 10/990730.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

No dia 22 de Julho e 1999, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Elisabete Guerra Lima, solteira, maior, natural de França, resi-
dente no Retiro da Ribalta, 1, Torres Vedras;

2.º Leonor Gomes Guerra Roque Lima, natural da freguesia de
Torres Vedras (Santa Maria do Castelo e São Miguel), concelho de
Torres Vedras, casada com o 3.º outorgante, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na 99, Rua de Paris 92110 Clichy, França;

3.º José Roque Lima, natural da freguesia de Torres Vedras (Santa
Maria do Castelo e São Miguel), concelho de Torres Vedras, casado,
com a 2.º outorgante no indicado regime e com ela residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 124526686, de 16 de Outu-
bro de 1998, 2393376, de 27 de Julho de 1993, e 289229, de 27 de
Julho de 1993, o primeiro pelos Serviços de Identificação Civil em
Lisboa e os restantes pelo CICC.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se irá reger pelas cláusulas e condições dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Notre Dame — Cabeleireiro e
Instituto de Beleza, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Brandão de Melo, 2-A,
freguesia de São Pedro e Santiago, do concelho de Torres Vedras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de cabeleireiro, estética, massagens, perfumaria, comércio de roupas
e acessórios e actividades afins, instituto de beleza.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de um milhão duzentos e dois mil oitocen-
tos e noventa e dois escudos, encontra-se integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal
de novecentos e sessenta e dois mil trezentos e catorze escudos, per-
tencente à sócia Elizabete Guerra Lima, e duas do valor nominal de
cento e vinte mil duzentos e oitenta e nove escudos, cada, perten-
cente uma a cada um dos sócios Leonor Gomes Guerra Roque Lima e
José Roque Lima.

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 suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete à sócia Elisabete Guerra Lima,
que, desde já, fica nomeada gerente.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, a estranhos depende do
consentimento da sociedade que tem o direito de preferência ,o qual
de seguida se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 1999. — A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 3000194625

PORTALEGRE
CASTELO DE VIDE

BALUARTE DO LOUREIRO, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 00196/001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505070553;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/051025.

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

Dissolução da sociedade, encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2005.

Conferido, está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Isabel
Ribeiro Grincho Raimundo. 2009034341

CRATO

HOTEL RURAL BARREIRO DO FAROL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 245, Crato e Mártires, Crato

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 00114/
031020; identificação de pessoa colectiva n.º 506557529; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/050907.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 23 de Agosto de 2005.

9 de Fevereiro de 2006. — A Conservadora Interina, Ana Maria
Correia Antunes. 2007912210

ELVAS

ELECTROELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 00955/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503915297; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/20051018.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe, foi
registado o aumento de capital de € 5000 para € 12 500, sendo o
aumento de € 7500 por incorporação de reservas legais; alteração de
sede e alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 1.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ELECTROELVAS, L.da

2 — Tem a sua sede à Rua de Portugal, 11, Zona Industrial das
Fontainhas, freguesia de Caia e São Pedro, concelho de Elvas.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser transferi-
da para qualquer outro local do concelho ou concelhos limítrofes.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de doze mil e quinhentos euros, correspondendo à soma de duas quo-
tas iguais de seis mil e duzentos e cinquenta euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios Filipe Noel dos Santos Cordeiro e
Joaquim Manuel Travanca Conceição.

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

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuel
Calado Branco. 2007038412

PORTALEGRE

CAFÉ-SNACK BAR O TALEFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 964;
identificação de pessoa colectiva n.º 504455435; data da apresen-
tação: 24062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008804950

ALTO ALENTEJO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 314;
identificação de pessoa colectiva n.º 501595317; data da apresen-
tação: 24062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008804941

MIRRADO CANAS — SOCIEDADE
MÉDICO-CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 958;
identificação de pessoa colectiva n.º 504412949; data da apresen-
tação: 24062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008804933

GIL & RUI, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1240;
identificação de pessoa colectiva n.º 506941744; data da apresen-
tação: 24062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas, referente ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008804925

ALEGREGÁS — DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1002;
identificação de pessoa colectiva n.º 504715569; data da apresen-
tação: 24062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008804917

HELIMAC, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS DE FRIO,
HOTELEIROS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 825;
identificação de pessoa colectiva n.º 503745324; data da apresen-
tação: 23062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referente ao ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008804658

PORTO
AMARANTE

M. & PINTO COELHO, L.DA

Sede: Pinheiros Mansos, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1047/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503785750; data da
apresentação: 20050627.

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 Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010821750

CARLOTA RIBEIRO QUEIRÓS & FILHAS, L.DA

Sede: Olival, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1651/
010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505529246; data da
apresentação: 20050630.

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 Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010806913

FELGUEIRAS

CALÇADOS JAR — ANTÓNIO RIBEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2996/
040524; identificação de pessoa colectiva n.º 506832830; data da
apresentação: 300605.

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

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2005355658

JICAM — EMPRESA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1247/
940929; identificação de pessoa colectiva n.º 503289752; data da
apresentação: 20050630.

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

Conferida, está conforme.

9 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2005388599
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GONDOMAR

GONDOVILA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 249/20010522; identificação de pessoa colectiva
n.º 505512130; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
20051021.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 21 de Outubro de 2005.

Está conforme.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008279006

METALOMECÂNICA — FERNANDO VIEIRA & ANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 075/20020806; identificação de pessoa colectiva
n.º 506256484; número e data da apresentação: PC-1/20051024.

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

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009702107

LOUSADA

CARPINTARIA CIVIL E INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
CARLOS PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Souto, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 02019/
051018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051018.

Certifico que Carlos Fernando Martins Pereira, casado com Maria
Glória Sousa Vieira em comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Carpintaria Civil e Indústria de
Móveis — Carlos Pereira, Unipessoal, L.da, com sede no lugar do Souto,
freguesia de Casais, conselho de Lousada.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o de fabricação de obras de carpintaria para a cons-
trução, carpintaria e fabricação de mobiliário de madeira para outros
fins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, formado por uma quota de igual valor pertencente ao Car-
los Fernando Martins Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, incumbe ao único sócio desde já fica nomeado gerente, obrigando-
-se a sociedade em todos os actos e contratos com a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao quíntuplo do mesmo repartidas proporcionalmente em função
da sua quota.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228541

MAIS CARPINTARIA, L.DA

Sede: Rua do Alto do Fogo, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 02020/
051018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/051018.

Certifico que entre António Basílio Fernandes Machado, casado com
Ana da Conceição Coelho Teixeira em comunhão de adquiridos, e
Carlos Alberto Fernandes Machado, casado com Cristina Maria Men-
des Ferreira Machado no mesmo regime, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mais Carpintaria, L.da, e tem sede
na Rua do Alto do Fogo, freguesia de Torno, concelho de Lousada.

2 — A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de montagem de trabalhos
de carpintaria e de caixilharia e construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios António
Basílio Fernandes Machado e Carlos Alberto Fernandes Machado.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante global de
cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, para a qual, em primeiro lugar, e para os sócios não cedentes,
em segundo, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade será exercida
por dois ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunera-
dos ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

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

3 — Ficam, desde já, designados gerentes os sócios António Basí-
lio Fernandes Machado e Carlos Alberto Fernandes Machado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do sócio;
c) Quando a quota for transmitida com violação do disposto no

artigo 5.º;
d) No caso do sócio não comparecer ou não se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de dois anos consecutivos.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008233391

ABEL MARINHO, L.DA

Sede: Arvores, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01643/
020213; identificação de pessoa colectiva n.º 505587173; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/051017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais € 13 000, por incorporação de reservas livres, e
foi alterado o contrato, passando os artigos 2.º e 3.º a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na fabricação de portas, janelas e ele-
mentos similares em metal e PVC. Serralharia civil. Montagem de
trabalhos de caixilharia bem como pintura e colocação de vidros.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de dezoito mil euros,
dividido em duas quotas iguais de nove mil euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Abel Ferreira da Silva Marinho e Ana Maria Ri-
beiro dos Santos.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228525

MAIA

CONCEITO PRÓPRIO — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 547/
20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505948028.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2003. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2004480025

TRILUSOS — COMÉRCIO DE MÓVEIS DE BANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 309/
20030225; identificação de pessoa colectiva n.º 504416723.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2005020648

PAÇOS DE FERREIRA

ROSSIO — MOBILIÁRIO E INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01438/000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504823140;
data da apresentação: 030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

23 de Abril de 2004. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernandes
Batista. 2001654049

ROSA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01693/010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505531089;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 09/051027.

Certifico que, por escritura de 18 de Outubro de 2005, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Santo Tirso, a fl. 87 do livro n.º 309-E, em
relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a dissolução e encerra-
mento da liquidação. Data da aprovação das contas: 18 de Outubro de
2005.

Está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2008693899

PENAFIEL

ARTIPÃO — INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02586/
20040915; identificação de pessoa colectiva n.º 506552950; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20051205.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade sob a firma
ARTIPÃO — Indústria de Panificação, L.da, modificou em sociedade
por quotas unipessoal ficando com a firma acima indicada e o contra-
to rege-se do seguinte modo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ARTIPÃO — Indústria de Panifica-
ção, Unipessoal, L.da, com sede no lugar da Pedreira, lote 3, freguesia
de Rans, concelho de Penafiel.

§ 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 em panificação e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida por sócio ou por não sócios, ficando a
cargo do sócio único que se mantém como 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 10 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.

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

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 2003984470

MÁRIO FERREIRA & ISABEL MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02121/
20011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505735776.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003839810

JMC — LEGALIZAÇÃO E COMÉRCIO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00970/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503293644.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2002 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado
de Oliveira Araújo. 2003026550

PORTO — 1.A SECÇÃO

BPN FUNDOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8112-A/990906; identificação de pessoa colectiva
n.º 502618302; número e data da apresentação: 3/20041115; pas-
ta n.º 8112-A.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Aumento e alteração do contrato de sociedade. Artigos alterados:

3.º e 4.º, n.º 1.
Aumento de 482 000$, por incorporação de reservas livres.
Capital — € 1 000 000, representado por 200 000 acções nomi-

nativas com o valor nominal de € 5 cada uma.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004037741

CUNHA LEITÃO & MOTA — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 282/20041118; identificação de pessoa colectiva
n.º 506736733; número e data da apresentação: 4/20041108; pas-
ta n.º 13 282.

Certifico que, por escritura de 22 de Outubro de 2004 na Secretaria
Notarial da Póvoa de Varzim, foi constituída a sociedade em epígra-
fe, cujo contrato é do seguinte teor:

I

Identificação

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção de Cunha Leitão & Mota — Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João Andersen, 32, 3.º,
esquerdo, na freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 — O conselho de administração, por deliberação tomada por
maioria dos seus membros, ou o presidente do conselho de adminis-
tração, pode transferir a sede social para outro local dentro do mes-
mo concelho ou concelhos limítrofes, independentemente de delibe-
ração dos accionistas.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

2 — A sociedade pode prestar serviços técnicos de administração e
gestão, nos termos da lei.

II

Capital social

ARTIGO 4.º

1 — O capital social integralmente subscrito e realizado é de cin-
quenta mil euros e é representado por 5000 acções com o valor no-
minal de dez euros cada uma.

2 — As acções incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500
e 1000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou sub-
divisão.

3 — Os títulos representativos das acções são nominativos, ao
portador, registados ou não, escriturais ou tituladas, reciprocamente
convertíveis, de acordo com deliberação da assembleia geral.

4 — Os títulos representativos das acções, bem como das obriga-
ções, definitivos ou provisórios, serão assinados por três administra-
dores, podendo ser por chancela.

ARTIGO 5.º

1 — Os accionistas gozam de direito de preferência na subscrição
de acções para aumento de capital social, na proporção daquelas que
possuírem à data do exercício do seu direito.

2 — As acções que não vierem a ser subscritas, serão rateadas en-
tre os accionistas nos termos previstos no artigo 458.º, n.os 2 e 3, do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 — Os accionistas têm direito de preferência relativamente à ali-
enação inter vivos que outros accionistas se proponham fazer, salvo
se a alienação for feita a favor de descendentes; no caso de mais do
que um accionista declarar pretender exercer esse direito, será feito
rateio entre os interessados na proporção das acções que já possuí-
rem.

2 — No caso de não ser exercido o direito de preferência pelos
accionistas dentro dos prazos fixados infra, poderá a sociedade exercê-
-lo em termos a definir pela assembleia geral.

3 — O direito de preferência existe independentemente da nature-
za da projectada alienação, e, designadamente, quer se trate de aliena-
ção a título oneroso ou gratuito.

4 — Sem prejuízo do disposto em preceitos legais imperativos, as
acções sujeitas à preferência serão pagas pelo valor que resultar da
divisão do montante da situação líquida constante do último balanço
aprovado, pelo número de acções não próprias representativas do
capital social, corrigido nos termos do número seguinte.

5 — A correcção referida no número anterior será obtida pela di-
ferença, para mais ou para menos, entre o valor contabilístico das
acções cotadas em bolsa detidas pela sociedade na data em que for
exercido o direito de preferência, e o valor da menor cotação das
mesmas acções nos 30 dias imediatamente anteriores.

6 — Se nenhum accionista exercer o direito de preferência, poderá
o interessado realizar livremente a alienação das acções nos moldes
projectados.

ARTIGO 7.º

1 — O accionista que pretenda alienar acções comunicará o seu
propósito, por escrito, ao conselho de administração, indicando a
quantidade de acções a alienar, o valor da transacção, a identificação
do adquirente e demais condições relevantes da operação.

2 — O conselho de administração avisará, no prazo de 15 dias, os
accionistas para declararem se pretendem exercer o direito de prefe-
rência, devendo os interessados em exercer esse direito, comunicar a
sua pretensão à sociedade.

3 — As comunicações previstas nos números anteriores serão fei-
tas por carta registada expedida com aviso de recepção, no prazo
máximo de 15 dias a contar da recepção da comunicação anterior.

4 — Escoado que seja o prazo previsto no número anterior sem
que os accionistas tenham apresentado a comunicação, será convoca-
da uma assembleia geral para, no prazo de 60 dias deliberar se a socie-
dade pretende exercer o seu direito de preferência, consagrado no
número dois do artigo anterior.

ARTIGO 8.º

1 — Havendo mais do que um accionista interessado, as acções serão
transmitidas proporcionalmente ao número de acções que cada prefe-
rente possuir, podendo haver rateio na mesma proporção entre os
preferentes que comunicarem a intenção de adquirir mais acções do
que aquelas que lhes caberiam.

2 — O conselho de administração comunicará aos accionistas pre-
ferentes, no prazo de cinco dias após a recepção das suas cartas, o
número de acções que a cada um coube e o respectivo preço, calcula-
do nos termos do antecedente.

artigo 6.º
3 — Os accionistas preferentes deverão, no prazo de 15 dias a

contar da recepção desta última comunicação, pagar na sede da socie-
dade o respectivo preço e levantar os títulos que lhes couberem.

4 — A sociedade entregará ao alienante o preço que receber dos
preferentes no prazo de 15 dias a contar da sua recepção.
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5 — O exercício da preferência consagrado nestes estatutos não
poderá incidir sobre acções em quantidade inferior ao lote que o ali-
enante declarar que pretende transmitir.

6 — Ao exercício do direito de preferência por parte da sociedade,
aplica-se o disposto nos números antecedentes, com as necessárias
adaptações.

ARTIGO 9.º

1 — A alienação de acções em violação do direito de preferência
consagrado nestes estatutos, confere à sociedade o direito de proce-
der à sua amortização nos termos da lei, a exercer em assembleia geral
convocada especialmente para o efeito.

2 — A deliberação deverá ser tomada no prazo máximo de um ano
a contar do conhecimento do facto.

3 — Neste caso, o valor de amortização será o que resultar do úl-
timo balanço, com parecer favorável do revisor oficial de contas, e
terá de ser pago ou depositado em Instituição de Crédito a favor do
beneficiário respectivo, podendo a assembleia geral fixar o pagamen-
to da contrapartida da amortização em prestações mensais até um
ano.

ARTIGO 10.º

1 — Para além do caso referido no artigo antecedente, pode a as-
sembleia geral deliberar a amortização de acções quando:

a) Tenham sido penhoradas, dadas de penhor, arrestadas, apreen-
didas em qualquer processo judicial;

c) Em processo de partilha judicial ou extrajudicial, por dissolução
do casamento, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista titular.

2 — Aplica-se à amortização regulada neste artigo o disposto no
artigo anterior e na lei, podendo a assembleia geral fixar o pagamen-
to da contrapartida da amortização no prazo de seis meses a contar
da deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 — Os accionistas ou qualquer um deles pode prover a sociedade
com prestações acessórias, gratuitas, de capital, sob a forma de entre-
gas em dinheiro, títulos de crédito e acções, mediante deliberação
prévia da assembleia geral, que estabelecerá os respectivos termos e
condições.

2 — A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permiti-
dos, designadamente obrigações, incluindo as convertíveis em acções
ordinárias, tituladas ou escriturais, cabendo à assembleia geral a fixa-
ção das respectivas condições.

III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

1 — São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração ou administrador único, e o conselho fiscal ou fiscal
único, conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 — Os órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral por manda-
tos que podem ir de um ano até ao limite máximo de quatro anos
civis, podendo ser reeleitos.

3 — As remunerações dos órgãos sociais serão fixadas por uma
comissão a ser eleita pela assembleia geral, podendo consistir em
participação nos lucros da sociedade até 30 %, ou outros benefícios.

IV

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data designada para a
respectiva reunião, possuam, averbadas no livro de registo da socie-
dade, ou nesta depositadas, ou provem ter depositadas em estabeleci-
mento bancário, pelo menos 100 acções.

2 — Para os fins do disposto no número antecedente, as acções
deverão manter-se averbadas ou depositadas em nome do accionista
até ao encerramento da reunião.

3 — Os accionistas detentores de menos de 100 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles, observado o disposto nos números
anteriores.

4 — Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

5 — A assembleia geral só pode funcionar em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam no mínimo a 51 % do capital social.

6 — No caso da assembleia geral funcionar em segunda convoca-
ção, a deliberação sobre algum dos assuntos referidos no artigo 383.º,
n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, terá sempre de ser toma-
da por um número de votos correspondentes a cinquenta e um por
cento do capital social, salvo se for exigida, por lei ou nestes estatu-
tos, maioria qualificada superior.

7 — Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais, por um administrador, outro accionista, pelos seus descenden-
tes ou cônjuge, emitindo para o efeito simples carta mandadeira diri-
gida ao presidente da mesa cuja validade depende da sua entrada na
sociedade até três dias antes da data designada para a reunião.

8 — Os contitulares de acções devem indicar, dentre eles, um re-
presentante para exercer os direitos a elas inerentes nas assembleia
gerais e junto da sociedade.

9 — A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, cabendo ao secretário a substituição do presidente nas suas
ausências ou impedimentos, podendo qualquer deles ser escolhido fora
do âmbito dos accionistas.

ARTIGO 15.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente, nos
termos da lei, através de publicações, ou, no caso das acções serem
todas nominativas, por meio de carta registada, expedida com pelo
menos 21 dias de antecedência, relativamente à data designada para a
reunião.

2 — A assembleia geral deve ser convocada sempre que a lei o
determine, ou o conselho de administração ou o administrador único
ou o conselho fiscal ou fiscal único entender conveniente.

V

Administração

ARTIGO 16.º

1 — A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração composto por três membros, um dos quais desempenhará
as funções de presidente, ou por um administrador único, conforme
vier a ser deliberado pela assembleia geral.

2 — Competem ao conselho de administração ou ao administrador
único todos os poderes de direcção, gestão e representação activa e
passiva da sociedade.

3 — A administração será sempre dispensada da prestação de cau-
ção, e será remunerada ou não, conforme deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 17.º

São conferidos ao conselho de administração ou ao administrador
único os mais amplos poderes de gestão e direcção da sociedade, de-
signadamente:

a) Representar da sociedade em juízo ou fora dele activa e passiva-
mente;

b) Contrair empréstimos sob qualquer forma em instituições de
crédito;

c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

d) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer móveis ou imóveis incluin-
do estabelecimentos comerciais e viaturas.

ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se pela intervenção de:
a) Presidente do conselho de administração ou administrador úni-

co, por si só, ou dois administradores conjuntamente;
b) Por um administrador e um mandatário;
c) Por dois procuradores, conjuntamente, de acordo com os pode-

res que lhes tenham sido conferidos para a prática de certa categoria
de actos;

d) Por um procurador com poderes especiais para a prática de um
determinado acto.

ARTIGO 19.º

1 — O conselho de administração reúne, pelo menos uma vez em
cada mês, e sempre que for convocado pelo presidente ou por dois
administradores.
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2 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos emitidos, tendo o presidente voto de quali-
dade.

VI

Fiscalização

ARTIGO 20.º

1 — A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único,
ou a um conselho fiscal composto por três membros, sendo o presi-
dente designado pela assembleia geral.

2 — Compete à assembleia geral eleger o órgão de fiscalização por
um período de tempo igual aquele que for adoptado para os demais
órgãos sociais.

VII

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

1 — A aplicação dos lucros de cada exercício obedecerá às regras
fixadas pela assembleia geral tendo em conta as seguintes prioridades:

a) Formação ou reintegração de reserva legal;
b) Remuneração dos corpos sociais;
c) Afectação a fins de interesse da sociedade;
d) Atribuição a título de lucros, aos accionistas, do saldo sobrante

das aplicações previstas nas alíneas antecedentes.
2 — No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas adi-

antamentos sobre lucros, obedecendo aos termos e limites imperati-
vamente fixados na lei.

ARTIGO 22.º

1 — A sociedade dissolve-se nos termos e situações previstos na
lei.

2 — A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei e
destes estatutos e pelas deliberações da assembleia geral.

3 — Aplicam-se aos liquidatários as mesmas regras de vinculação
da sociedade e deliberação contidas no capítulo v destes estatutos.

ARTIGO 23.º

Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou entre eles
e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com delibera-
ções sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem da Associa-
ção Comercial do Porto, nos termos do respectivo regulamento.

Está conforme.

16 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2004037814

AMORTI — TURISMO DESPORTIVO E CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6056/971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504028944;
número e data da apresentação: 2053/20030704; pasta n.º 6056.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

13 de Novembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 2002584036

SOLIKAP — ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22; identificação de pessoa colectiva n.º 501568166; inscrições
n.os 2, 3, 5, 7-9, 11, 12-14 e 16-22; números e data das apresen-
tações: 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 e 57 a 64/990420;
pasta n.º 21 275.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Designação da administração para 1985-1987:
Maximiano Guilherme Teles da Silva, Carlos José Rodrigues Fer-

reira e Heinz Dieter Eissele, todos casados.
Data: 2 de Julho de 1985.

Prestação de contas ao de exercício de 1986.
Prestação de contas do ano de exercício de 1987.
Prestação de contas do ano de exercício de 1988.
Prestação de contas do ano de exercício de 1989.
Prestação de contas do ano de exercício de 1990.
Capital: 150 000 000$ após o reforço de 110 000 000$ mediante

a emissão de 110 000 acções do valor nominal de 1000$ cada uma,
ficando em consequência o mesmo representado o dividido em
150 000 acções do valor nominal de 1000$ cada uma.

Prestação de conta do ano de exercício de 1991.
Prestação de contas do ano de exercíci de 1992.
Prestação de contas do ano de exercício de 1993.
Designação para preenchimento de vaga no conselho de adminis-

tração: Luís Filipe Lopes da Silva, casado.
Data: 24 de Março de 1993.
Prestação de contas. Ano de exercício: 1993.
Designação dos membros sociais para 1994-1996:
Conselho de administração: presidente — Jaime da Silva Duarte;

Luiz Gonçalves Paulino e Heinz Dieter Eissele, casados.
Conselho fiscal: presidente — Moreira, Valente & Associados,

SROC, representada por José Oliveira Moreira; Rui Manuel Andres-
sen Guerreiro; suplente — Joaquim Manuel Pinto Ferreira, ROC.

Data: 24 de Março de 1994.
Prestação de contas do ano de exercício de 1994.
Prestação de contas do ano de exercício de 1995.
Cessação de funções de todos os membros do conselho de adminis-

tração renúncia.
Data: 11 de Setembro de 1996.
Designação para preenchimento de vagas no conselho de adminis-

tração: Manuel Alves de Aguiar Quintas, presidente; Karl Heinz Pfis-
terer e José Bernardo Costa e Silva, casados.

Data: 11 de Setembro de 1996.
Prestação de contas.do ano de exercício de 1996.
Designação dos membros sociais para 1997-1999:
Conselho de administração: presidente — Manuel Alves de Aguiar

Quintas; vogais: José Bernardo Costa e Silva e António Reis Cunha
Figueiredo, casados.

Conselho fiscal: Barroso, da Silva, Dias, Cadeirão e Associados,
SROC, representada por Paulo Ferreira; suplente — Moreira, Valente
e Associados, SROC, representada por José Moreira, casado.

Data: 2 de Outubro de 1997.

É o que cumpre certificar.

28 de Julho de 1999. — A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000194639

PORTO — 2.A SECÇÃO

TAMPONATO — COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção.

Rectificação. — Pedido de rectificação da publicação efectuada no
Diário da República, 3.ª série, n.º 180, de 19 Setembro de 2005,
referente à sociedade em epígrafe:

Onde se lê «503946028» deve ler-se «502990406».

14 de Fevereiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 3000195348

PORTO — 3.A SECÇÃO

SOGRIFES — REPRESENTAÇÕES DE MODA
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 960; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 34/
991006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a denominação de SOGRIFES — Representa-
ções de Moda Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Guilherme
Cirne, 35, da freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
transferir a sua sede para o lugar de Lantemil, da freguesia de Santi-
ago de Bougado, concelho da Trofa.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em importação e comercialização de vestu-
ário e tecidos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de sete mil quatrocentos e oitenta e um
euros e noventa e sete cêntimos, o que corresponde a um milhão e
quinhentos mil escudos, e correspondente à soma de três quotas iguais
do valor nominal de dois mil quatrocentos e noventa e três euros e
noventa e nove cêntimos pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Que do referido capital já realizaram, por conta da sua parti-
cipação, os sócios:

a) Rui Teimo da Rocha Dâmaso Rêgo, a quantia de mil duzentos e
quarenta e seis euros e noventa e nove cêntimos;

b) Cada um dos sócios Rui Manuel da Rocha Meneses Soares e
Susana Maria Rocha Pinto de Carvalho Queirós, a quantia de mil oi-
tocentos e setenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos cada.

3 — Que os sócios deverão realizar o pagamento da parte restante
das suas entradas, na sua integra, no prazo de 30 dias a contar desta
data, sendo certo que, caso o não façam nas circunstâncias de tempo
referidas e, assim, continuem a proceder após avisados para o efeito
pela sociedade poderão ser excluídos desta com a perda, a favor da
sociedade, da respectiva quota e pagamentos já realizados.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Rui Telmo
da Rocha Dâmaso Rêgo e a Paulo Nuno Assunção Queirós, casado,
natural da freguesia de São Mamede do Coronado, concelho de Santo
Tirso, residente com a segunda outorgante.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias, em conjunto, as assinaturas
dos dois gerentes, sendo suficiente, para actos de mero expediente, a
assinatura de qualquer deles.

3 — A assembleia geral da sociedade, por deliberação, poderá de-
signar outros gerentes, estranhos ou não à sociedade, sendo certo que,
em tal eventualidade, a sociedade se passará a obrigar com a assinatu-
ra de dois dos seus gerentes.

4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá com-
prar e vender quaisquer viaturas automóveis, celebrar contratos de
locação financeira mobiliária ou de aluguer de longa duração.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre, po-
rém, quando a favor de estranhos depende do consentimento da socie-
dade e dos sócios não cedentes, gozando a sociedade em primeiro lugar
e os sócios não cedentes em segundo lugar do direito de preferência
na respectiva aquisição.

2 — Para efeitos do exercício dos direitos de preferência consig-
nados no número anterior, observar-se-á o seguinte:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota informará dessa sua
intenção a sociedade e todos os restantes sócios, por escrito e contra
recibo, indicando a identidade do interessado na aquisição, o preço da
cessão e as demais condições da cessão projectada;

b) Recebida aquela comunicação, e no prazo de oito dias imedia-
tos, a gerência convocará a assembleia geral da sociedade, a qual de-
verá reunir nos 30 dias subsequentes ao da recepção da mesma comu-
nicação para que a sociedade delibere se quer ou não preferir, adquirindo
para ela própria a quota a alienar;

c) Caso a sociedade delibere não exercer o seu direito de preferên-
cia, poderá qualquer dos sócios não cedentes preferir, adquirindo para
si a quota, desde que comunique a sua intenção ao sócio cedente, por
carta registada com aviso de recepção e dentro dos oito dias subse-
quentes à assembleia geral prevista na alínea anterior;

d) Se, por qualquer razão, não se realizar a assembleia geral atrás
referida, os sócios não cedentes poderão igualmente exercer o seu
direito de preferência na forma prevista na alínea precedente e den-
tro dos oito dias subsequentes ao termo do prazo estabelecido para a
reunião daquela assembleia geral;

e) Sendo vários os sócios que exerçam o direito de preferência a
quota a alienar será dividida entre eles na mesma proporção em que
nessa data participarem no capital social, ficando, desde já, autoriza-
da a divisão para tanto necessária;

f) A escritura de cessão deverá ser realizada dentro do prazo máxi-
mo de dois meses após a comunicação ao cedente, pela sociedade ou
pelos sócios não cedentes, da sua vontade de preferir.

3 — Se nem a sociedade nem os restantes sócios comunicarem ao
sócio cedente a sua vontade de preferir nos prazos estabelecidos nes-
ta cláusula, a quota poderá ser livremente cedida ao proposto cessio-
nário identificado na carta a que se refere alínea a) do número ante-
rior, nas precisas condições em que a transacção havia sido comunicada,
pelo sócio cedente, à sociedade e aos demais sócios.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Que sejam objecto de penhor, arresto, penhora, arrematação ou

adjudicação judiciais ou sejam, por qualquer outra forma, subtraídas ao
poder de disposição do respectivo titular;

b) Cujo titular seja declarado insolvido ou falido;
c) Que sejam atribuídas em partilha de bens do casal ao outro côn-

juge em caso de divórcio ou separação judicial de bens ou de pessoas
e bens;

d) Quando o respectivo titular for excluído;
e) Em caso de transmissão de quota a estranhos à sociedade, sem

prévia autorização da sociedade e dos sócios não cedentes.
2 — Quando a sociedade tiver o direito de amortizar a quota pode-

rá optar por adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.
3 — A amortização ou aquisição será efectuada pelo valor da quo-

ta apurado em face do último balanço e o pagamento realizado no
prazo de seis meses, sem vencimento de juros.

Mais disseram os outorgantes:
Que deliberam nomear para gerentes da sociedade o sócio Rui Tel-

mo da Rocha Dâmaso Rêgo e o senhor Paulo Nuno Assunção Queirós.

Está conforme.

25 de Outubro de 1999. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000194678

CENTER EMPREENDIMENTOS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 970; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/
991008.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Center Empreendimentos — Socie-
dade de Construção Civil, L.da

2.º

A sede social é na Rua do Senhor, 575, na Senhora da Hora, fre-
guesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, ficando os ge-
rentes, desde já, autorizados a transferi-la para outro local dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe e a criar ou extinguir filiais,
agências, delegações, escritórios ou qualquer forma de representação
social em território nacional ou estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto:
1 — A promoção, construção e venda ou exploração por conta

própria de empreendimentos imobiliários ou turísticos e bem assim a
urbanização, loteamento e venda de terrenos para construção.

2 — Compra de prédios e terrenos para revenda.

4.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de um
milhão e cinquenta mil escudos, e corresponde à soma de três quotas,
uma do valor de quinhentos e vinte cinco mil escudos pertencente à
sócia Maria Emília Reina Martins de Oliveira Fojo, outra de quatro-
centos e vinte mil escudos pertencente ao sócio Jorge Dias Fernandes
e outra de cento e cinco mil escudos pertencente ao sócio Luís dos
Santos Clemente.

5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições
fixadas em assembleia geral.

6.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, apenas é livremente per-
mitida entre os sócios.

2 — A cessão de quotas a estranhos, gratuita ou onerosa, depende
de prévio consentimento da sociedade, ficando atribuído o direito de
preferência na aquisição de quota, à sociedade em primeiro lugar, e
aos não cedentes em segundo lugar.

3 — O sócio que pretende ceder a sua quota deverá avisar a socie-
dade e os outros sócios por carta registada, nela devendo constar o
nome do cessionário, preço e condições da cessão.
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4 — A sociedade e os restantes sócios disporão do prazo único de
60 dias para deliberar sobre o consentimento e para exercer o direito
de preferência, findo o qual o cedente poderá fazer a cessão à pessoa
e pelo preço e condições indicados no aviso referido no número an-
terior.

7.º

Fica proibido aos sócios dar qualquer quota ou parte dela em !ga-
rantia ou caução de alguma obrigação sem prévio consentimento da
sociedade.

8.º

1 — É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos casos
seguintes:

a) Quando assim o acorde com respectivo titular;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido e, sendo pessoa

colectiva, se dissolver, falir ou ficar sujeita a gestão controlada ou
qualquer forma de recuperação de empresas;

c) Se a quota for penhorada, arrestada ou, por qualquer forma su-
jeita a arrematação ou venda em processo judicial, administrativo ou
fiscal e, havendo oposição a esse procedimento, ela for julgada im-
procedente;

d) Em caso de infracção ou desrespeito pelo disposto nos artigos 6.º
e 7.º deste contrato de sociedade.

2 — A sociedade só poderá exercer o direito de amortização de
quotas dentro dos três meses contados do conhecimento de qualquer
dos eventos referidos no número anterior.

3 — A contrapartida devida pela amortização será fixada em as-
sembleia geral devendo essa fixação realizar-se em conformidade com
o balanço especialmente elaborado para o efeito.

9.º

1 — A sociedade é administrada e representada por dois gerentes,
ficando desde já, nomeados gerentes os sócios Maria Emília Reina
Martins de Oliveira Fojo e Luís dos Santos Clemente.

2 — Os gerentes têm os mais amplos poderes, compreendendo-se
neles, além dos de administrar, os de representar a sociedade, contrair
empréstimos, adquirir, onerar, alienar, dar e tomar de locação quais-
quer bens móveis e imóveis, prestar garantias, comprometer-se em
arbitragens, confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções ou
processos, constituir ou participar noutras sociedades, associações ou
agrupamentos complementares de empresas, ainda que reguladas por
lei especial e seja qual for o seu objecto social.

3 — A sociedade obriga-se pelas assinaturas conjuntas dos gerentes
membros nomeadamente a assinatura dos sócios Maria Emília Reina
Martins de Oliveira Fojo e Luís dos Santos Clemente, ou pela assina-
tura de um mandatário previamente nomeado pela gerência, nos ter-
mos, condições e limites do respectivo mandato.

4 — Tratando-se de assuntos considerados de expediente geral os
mesmos poderão ser avalizados por uma única assinatura de um dos
gerentes.

Rectificação da escritura de constituição de sociedade

No dia 21 de Setembro de 1999, no Cartório Notarial de Canta-
nhede, perante mim Luís Manuel Canha, respectivo notário, compa-
receram como outorgantes:

1.º Luís dos Santos Clemente, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Márcia Cristina Pereira dos Santos Clemente, natural
da freguesia e concelho de Mira e habitualmente residente nesta cida-
de de Cantanhede, na Rua do Padre Américo, Edifício Guarujá, 4.º,
direito, contribuinte fiscal n.º 210337184, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 4152773, emitido em 30 de Maio de 1997, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Maria Emília Reina Martins de Sá de Oliveira Fojo, casada com
José Henriques Tavares Pacheco Fojo, sob o regime da comunhão
geral de bens, natural da freguesia de Paranhos, da cidade e concelho
do Porto e residente habitualmente em Senhora da Hora, freguesia do
mesmo nome, concelho de Matosinhos, contribuinte fiscal
n.º 108625532, portadora do bilhete de identidade n.º 7273693, de 5
de Setembro de 1995, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa;

3.º José Henriques Tavares Pacheco do Fojo, casado natural da
freguesia Trinta, concelho da Guada, habitualmente residente na Rua
de Madrid, 15, na Senhora da Hora, Matosinhos, titular do bilhete de
identidade n.º 2594770, de 23 de Fevereiro de 1994, emitido pelo
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, o qual outorga neste acto
na qualidade de procurador de Jorge Dias Fernandes, casado com Rita
de Cássia dos Santos Fernandes sob o regime de comunhão geral, na-
tural do Brasil e residente habitualmente residente na Rua de José dos
Reis, 515, Vila Prudente, São Paulo, Brasil e temporariamente no lu-

gar de Seixas, da freguesia de Seixo da Beira, concelho de Oliveira do
Hospital, contribuinte fiscal n.º 202682137, qualidade e poderes que
ele lhe conferiu em procuração que arquivo;

4.º Dulce Maria Torres Pinto, solteira, maior, natural da freguesia
de Massarelos, concelho do Porto, habitualmente residente na Rua do
Souto 58, 4.º, na cidade do Porto, contribuinte fiscal n.º 215833414,
titular do bilhete de identidade n.º 10033380, de 13 de Abril de 1994,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes de
identidade.

E por eles nas qualidades em que outorgam foi dito:
Que o primeiro, o segundo e o constituinte do terceiro outorgante

constituíram pela escritura de doze de Fevereiro de mil novecentos e
noventa e nove, exarada a folhas dezasseis e seguintes do competen-
te livro de notas para escrituras diversas n.º 37-D, deste Cartório a
sociedade comercial por quotas Center Empreendimentos — Sociedade
de Construção Civil, L.da, e que eles e a quarta outorgante Dulce Maria
Torres Pinto rectificam a referida escritura no sentido de que em vez
do sócio Jorge Dias Fernandes, fique a constar a quarta outorgante
Dulce Dias Fernandes, fique a constar a quarta outorgante Dulce Maria
Torres Pinto, e em consequência dão a seguinte redacção ao artigo 4.º,
do pacto social:

4.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de um
milhão e cinquenta mil escudos, e corresponde à soma de três quotas,
uma do valor de quinhentos e vinte e cinco mil escudos pertencente
à sócia Maria Emília Reina Martins de Oliveira Fojo, outra de quatro-
centos e vinte mil escudos pertencente à sócia Dulce Maria Torres
Pinto e outra de cento e cinco mil escudos pertencente ao sócio Luís
dos Santos Clemente.

Assim o disseram e outorgaram.
Documentos arquivados: a referida procuração.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo em voz alta, na presença simultânea de todos.

Está conforme.

26 de Outubro de 1999. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000194675

EXPERTEL — TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 02527/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503270350;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 24/980820.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 30 000 000$, tendo
sido alterados os artigos 1.º (n.º 2), 3.º, 4.º, 9.º, 13.º (n.º 1), 15.º
[alínea c)], 16.º, 19.º, 20.º (n.º 2), eliminado o n.º 2 do artigo 21.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — Mediante deliberação do conselho de administração a sede da
sociedade poderá ser transferida para outro local, dentro do mesmo
concelho e concelhos limítrofes, e a sociedade poderá abrir ou encer-
rar sucursais, agências ou delegações em qualquer parte do território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de trinta milhões de escudos, encontrando-se re-
alizado vinte e cinco milhões de escudos, devendo o restante ser re-
alizado no prazo máximo de doze meses, e após deliberação do con-
selho de administração comunicada por escrito aos accionistas.

ARTIGO 4.º

O capital social encontra-se dividido em trinta mil acções do valor
nominal de mil escudos cada uma, e poderá ser aumentado mediante
deliberação da assembleia geral que obtenha os votos favoráveis cor-
respondentes a dois terços do capital social.

ARTIGO 9.º

1 — A transmissão de acções nominativas estará sempre depen-
dente do consentimento da sociedade, concedido em assembleia geral,
convocada para o efeito dentro do prazo de a contar da comunicação
do accionista que pretenda ceder as suas acções e que deverá obter
maioria favorável de, pelo menos, dois terços dos votos emitidos.

2 — Ficará sempre vedada a transmissão de acções nominativas a
favor de empresas ou de pessoas individuais que detenham capital em
empresas que explorem uma actividade comercial concorrencial com
a da Expertel.
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ARTIGO 13.º

1 — A mesa geral é composta por um presidente e um secretário.

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto por três membros, devendo um deles a designar
em assembleia geral, exercer as funções de presidente.

ARTIGO 16.º

c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis e bens móveis sujeitos
a registo, bem como celebrar contratos de locação financeira e adqui-
rir participações sociais noutras sociedades, independentemente do
objecto social das mesmas.

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente.

ARTIGO 20.º

2 — O mandato dos corpos sociais é de dois anos, devendo os res-
pectivos membros manterem-se em exercício até à eleição de novos
membros.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 1998. — A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 3000194669

CAROCHA — PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04838/940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503248134;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: of. 52, 53, 53, 55, 56 e 57/990514.

Certifico que António Fernando Carvalho Silveira e Maria Cecília
de Castro Reduto Carvalho Silveira cessaram funções de gerentes em
14 de Abril de1999, por renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º,
5.º (corpo), 6.º (corpo), 7.º (corpo) e aditado o artigo 10.º, que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de um milhão de escu-
dos, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
novecentos e cinquenta mil escudos, pertencente à sócia Sónia Ale-
xandra Nogueira Figueiredo, e outra do valor nominal de cinquenta
mil escudos, pertencente à sócia Maria Olinda Dias Nogueira Figuei-
redo.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
fica afecta às sócias Sónia Alexandra Nogueira Figueiredo e Maria
Olinda Dias Nogueira Figueiredo que, desde já, são designadas geren-
tes, e, será remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura da gerente
Sónia Alexandra Nogueira Figueiredo ou, então, a de um outro geren-
te conjuntamente com um mandatário, ou ainda as conjuntas de dois
mandatários dotados de poderes especiais, conferidos para actos, ex-
pressa e especificamente, definidos nos instrumentos de mandato.

ARTIGO 6.º

1 — A divisão e a cessão, onerosa ou gratuita, e parcial ou total de
quota é livremente permitida só entre sócios, para os seus cônjuges,
ascendentes e descendentes, a quaisquer outros terceiros estranhos à
sociedade, depende do consentimento prévio da sociedade, prestado
por deliberação reduzida a acta lavrada por notário.

§ 1.º Na cessão de quotas a favor de não sócios, têm preferência
em primeiro lugar a sociedade e por fim os sócios não cedentes.

§ 2.º O direito de preferência atribuído aos sócios não cedentes será
exercido na proporção do valor das respectivas quotas.

§ 3.º O obrigado à preferência deverá indicar, por carta registada
com aviso de recepção à sociedade e aos sócios não cedentes, a iden-
tificação do indigitado cessionário, preço da cessão, modo de paga-
mento e outras demais condições.

§ 4.º Recebida a comunicação, a sociedade poderá exercer aquele
direito nos 60 dias imediatos à comunicação e, dentro do mesmo
prazo, avisará por escrito, os seus consócios do seu interesse ou de-
sinteresse em exercê-la, para poder ser por eles exercida nos 30 dias
subsequentes, contados do termo do prazo anterior.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo;
b) Por morte ou extinção e por interdição, insolvência ou falência

do seu titular;
c) Por adjudicação a pessoa diferente do próprio sócio em partilha

derivada de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens ou só
judicial de bens;

d) Por arresto, penhora, arrolamento, ou qualquer outra forma de
apreensão judicial, mesmo que preliminar ou incidental, fundada no
direito de partilha entre herdeiros ou cônjuge;

e) Se for dada em penhor ou transmitida a qualquer título, sem o
consentimento prévio da sociedade.

§ 1.º O preço e prazo de pagamento da contrapartida da amortiza-
ção serão, quando a lei não obrigue a outros, fixados por balanço a
realizar no prazo de 30 dias a contar da deliberação e à sua data re-
portado e pago em quatro prestações semestrais, sucessivas e iguais,
vencendo-se a primeira nos 120 dias posteriores ao apuro, acrescidos
do juro calculado à taxa de desconto praticada pelo Banco de Portu-
gal à época da deliberação de amortização.

§ 2.º A quota assim amortizada, passará a figurar como tal no ba-
lanço e poderá em seu lugar ser criada uma ou várias quotas, mediante
deliberação tomada pela maioria de três quartos dos votos correspon-
dentes se estiver já definido candidato à aquisição.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados terão a aplicação que a assembleia de-
liberar independentemente do interesse social e poderão ser distribuí-
dos em proporcionalidade diferente daquela que corresponda aos va-
lores nominais das participações no capital.

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

Está conforme.

13 de Julho de 1999. — A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 3000194601

JAFREM — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 409/990429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503220230; inscrição n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 5 e inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 18, 19
e 20/990429.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º a 8.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JAFREM — Sociedade de Cons-
truções e Compra e Venda de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Brito Capelo, 97, 4.º, direito, sala R, freguesia e sede do concelho
de Matosinhos.

2 — A gerência poderá mudar a sede da sociedade dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encer-
rar agências, filiais ou delegações em qualquer ponto do território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil e
obras públicas, construção para venda e compra e venda para revenda
de imóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade, por decisão da gerência, poderá participar no capital
social de outras sociedades bem como em associações e agrupamentos
de empresas, ainda que com objecto social diferente do seu.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão de escudos e dele pertence una quota no valor nominal de
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setecentos e cinquenta mil escudos à sócia BETOFER — Sociedade
de Construções, S. A., e outra no valor nominal de duzentos e cin-
quenta mil escudos ao sócio José Carlos Matias Serra.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois gerentes
eleitos de três em três anos, podendo ser reeleitos.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 — A gerência poderá delegar num único gerente, cuja interven-
ção será bastante para obrigar a sociedade, a prática de determinados
actos ou espécies de actos.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, onerosa ou gratuita
é inteiramente livre entre os sócios; porém a favor de estranhos ca-
rece do consentimento da sociedade à qual é reservado o direito de
preferência que ficará a pertencer seguidamente aos sócios no caso de
ela não querer ou não poder exercê-lo.

ARTIGO 7.º

Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amortizar
quotas nos seguintes

a) Por interdição, inabilitação, falência ou insolvência do sócio;
b) Se a quota for arrestada, penhorada ou por qualquer forma sujei-

ta a depósito, administração ou arrematação judicial.

ARTIGO 8.º

As assembleia gerais para as quais a lei não prescreve outros prazos
ou formalidades especiais, serão convocadas por carta registada com
a antecedência mínima de 15 dias.

Mais certifico que Michael Greiderer cessou funções de gerente em
20 de Novembro de 1998, por renúncia, tendo sido designados geren-
tes Daniel Henn Pinto da Silva e Viktor Nikolaus Hohensasser, para
o período de 1998 a 2000, em 23 de Novembro de 1998.

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

Está conforme.

12 de Julho de 1999. — A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 3000194603

SANTO TIRSO

DUAVE — COMÉRCIO INDÚSTRIA TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5632/20020506; identificação de pessoa colectiva
n.º 506073211; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20050728.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2010367871

TROFA

COPERINO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4219/
990217 ; identificação de pessoa colectiva n.º 504459325; inscri-
ção E-1, número e data da apresentação: 7/990217.

Certifico que entre as pessoas a seguir indicadas foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º José António Gonçalves Martins Pereira, contribuinte fiscal
n.º 150205465 e mulher Filipa Cristina Silva da Costa Martins Perei-
ra, contribuinte fiscal n.º 184411491, casados no regime de separa-
ção de bens, naturais ele da freguesia de Lordelo, concelho de Guima-
rães e ela da freguesia e concelho de Santo Tirso e residentes no lugar

de Alto da Ribeira, da dita freguesia de Lordelo, os quais outorgam
cada um por si e os dois em conjunto como representantes legais de
seus filhos menores:

a) Tiago da Costa Martins Pereira, contribuinte fiscal n.º 2708597,
menor de seis anos de idade, natural da dita freguesia de Lordelo;

b) Pedro da Costa Martins Pereira, contribuinte fiscal n.º 2708596,
menor de três anos de idade, natural da freguesia de Santo Ildefonso,
concelho do Porto ambos com eles residentes;

2.º Augusta Victória de Freitas Lima e Silva, contribuinte fiscal
n.º 118558633, divorciada, natural da freguesia de Aves, concelho de
Santo Tirso e residente no dito lugar de Alto da Ribeira.

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

CAPÍTULO I

Natureza, denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COPERINO — Imobiliária, S. A., e tem
a sua sede na Rua de António Abreu Machado, lugar de Sobrado, fre-
guesia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

ARTIGO 2.º

A administração da sociedade pode por simples deliberação mudar
a sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto compra, venda, administração e cons-
trução de prédios e compra de imóveis com destino a revenda; deten-
ção e administração de participações sociais.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode livremente associar-se a quaisquer pessoas singu-
lares ou colectivas bem como livremente adquirir participações em
quaisquer sociedades de responsabilidade limitada, incluindo sociedades
reguladas por lei especial, quaisquer que seja o objecto destas socie-
dades.

ARTIGO 5.º

O capital social totalmente subscrito em dinheiro é de cinco mi-
lhões de escudos milhões de escudos, representado por cinco mil ac-
ções com o valor nominal de mil escudos, cada uma, encontrando-se
realizado a totalidade do capital social.

§ 1.º A cada grupo de cem acções corresponde um voto.
§ 2.º As acções serão representadas cinquenta por títulos de 100,

500 e 1000 acções.
§ 3.º As acções são nominativas ou ao portador reciprocamente

convertíveis.
ARTIGO 6.º

A sociedade pode emitir obrigações, nos termos da lei, nas condi-
ções que forem determinadas pela assembleia geral para o efeito con-
vocada.

ARTIGO 7.º

As acções próprias de que a sociedade for proprietária, não confe-
rem direito de voto ou dividendo.

Orgãos sociais e administração

ARTIGO 8.º

A gestão e representação da sociedade será exercida por um admi-
nistrador único eleito ou por um conselho de administração compos-
to por um administrador e dois vogais por um período de quatro anos
e reelegíveis, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

À administração serão conferidos os mais amplos poderes de ges-
tão e representação da sociedade entre os quais lhe caberá:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir e transigir em qualquer acção judi-
cial ou comprometer-se em arbitragem;

b) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma, alienar ou onerar
coisas móveis, incluindo veículos, tomar e dar e tomar de arrenda-
mento quaisquer prédios ou parte dos mesmos;
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c) Nomear procuradores da sociedade para a prática de certos e
determinados actos com o âmbito que for fixado no respectivo man-
dato.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura do administrador
único quando só exercida por este ou pela assinatura do presidente do
conselho de administração, ou pela assinatura dos dois restantes ad-
ministradores.

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
eleito, pela assembleia geral, com o respectivo suplente, pelo período
de quatro anos, ou por um conselho fiscal composto por três mem-
bros efectivos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia
geral.

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

§ 1.º A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
possuidores de acções ou título de subscrição que se substituam e que,
até oito dias antes da realização da assembleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos respectivos registos da sociedade
sendo nominativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao porta-
dor.

§ 2.º O depósito em instituições de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data de realização da assembleia.

ARTIGO 13.º

Os accionistas poderão fazer-se representar por outros accionistas
nas reuniões de assembleia geral desde que o comuniquem por simples
carta assinada dirigida ao presidente da mesa geral, até 15 dias antes
do momento do início da reunião.

ARTIGO 14.º

A mesa geral será constituída por um presidente e dois secretários
eleitos pela assembleia geral, por quatro anos, reelegíveis podendo ser
ou não accionistas.

Balanço, contas anuais

ARTIGO 15.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

Os lucros líquidos apurados anualmente depois de deduzida a per-
centagem mínima estabelecida por lei, para a constituição da reserva
legal, terão a aplicação que a assembleia geral determinar, por maio-
ria simples de votos emitidos.

Que fica desde já nomeado para o quadriénio de mil novecentos
noventa e oito a dois mil e um como administrador único o accionis-
ta José António Gonçalves Martins Pereira, acima identificado.

30 de Julho de 1999. — O Ajudante, Aníbal Manuel da Costa
Martins. 3000194699

VILA DO CONDE

SEMÂNTICA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01507/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503014265;
número e data da apresentação: 8/050627.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Deslocada a sede para a Avenida de Júlio Graça, 635, Vila do Conde.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Semântica — Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Júlio Graça, 635,
da freguesia e concelho de Vila do Conde.

2 — A gerência poderá deliberar a transferência da sede para outro
local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, assim como
abrir ou encerrar filiais e sucursais.

3 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada ou ilimitada com objecto igual ou diferente do
por ela exercido, bem como em sociedades reguladas por leis especi-
ais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o exercício da actividade de medi-
ação na compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros e é formado por três quotas, sendo uma de valor nominal de
mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e nove cêntimos, e
outra de valor nominal de sete mil quatrocentos e oitenta e um euros
e noventa e sete cêntimos, ambas pertencentes ao sócio Narciso José
Brandão Lopes e uma de valor nominal de mil e vinte e um euros e
sessenta e quatro cêntimos, pertencente à sócia Maria Arminda Tor-
res de Sá.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal e os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos em que for deliberado, mas sempre proporcional-
mente ao valor das quotas e, tendo como limite do montante global,
o triplo do capital social, existente à data da respectiva deliberação.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Narciso José
Brandão Lopes, desde já designado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura do gerente nomeado.

Compete à gerência:
a) Exercer em geral os poderes normais de administração, responsa-

bilizando a sociedade em quaisquer documentos, actos, contratos e re-
cibos de quitação, movimentação dos respectivos dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores, comprometendo-se em árbitros.

Está conforme.

30 de Julho de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2009924720

O SOL NASCENTE CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01342/920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502775742;
data da apresentação: 260603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

15 de Novembro de 2003. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003812393

VILA NOVA DE GAIA

EDUARDO DE PINHO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 684/19680819; identificação de pessoa colectiva
n.º 500463352; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/
20050802.

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.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002319324

ERNESTO & SÍLVIO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 884/20010906; identificação de pessoa colectiva
n.º 505647001; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/
20050802.
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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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008948889

ALBINO JOSÉ VIEIRA CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 028/20010313; identificação de pessoa colectiva
n.º 505352036; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/
20050802.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2007988070

JOSÉ AMÂNCIO DOS SANTOS BELEZA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05145/19970228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503847305; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/
20050802.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2007988062

TOFREITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 169/20011023; identificação de pessoa colectiva
n.º 505682940; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/
20050802.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002319405

CHURRASQUEIRA DO RODELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 324/20011122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505863596; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/
20050802.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002319332

CONSTRUÇÕES CAVADÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03435/19950724; identificação de pessoa colectiva
n.º 503466298; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
20050801.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2007988054

B. C. — CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09893/20010207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505184656; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/
20050801.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2007988046

FERRARIA — MONTAGEM E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E ACTIVIDADES AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 144/19850813; identificação de pessoa colectiva
n.º 501635220; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/
20050801.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2007988020

ZEPLIM — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05654/19970808; identificação de pessoa colectiva
n.º 503939200; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/
20050801.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008950980

IMO-SERRA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8952/20000511; identificação de pessoa colectiva
n.º 503638587; número e data da apresentação: PC-6/22062005.

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.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004441623

VILAMEGA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36; identificação de pessoa colectiva n.º 502434945; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: PC-15/22062005.
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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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002297258

CONSTRUÇÕES DE PARANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4274/19960529; identificação de pessoa colectiva
n.º 503655937; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-14/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002297266

JOSÉ MATOS RIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 758; identificação de pessoa colectiva n.º 505634538; nú-
mero e data da apresentação: PC-10/22062005.

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.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052384

MARIA NATÁLIA DE MIRANDA & FILHOS — COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 846/20010828; identificação de pessoa colectiva
n.º 505361973; número e data da apresentação: PC-8/22062005.

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.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052198

PLACO — FUNERÁRIA DE J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 638; identificação de pessoa colectiva n.º 501482083; nú-
mero e data da apresentação: PC-9/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052180

MAGREGÓRIO — CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6235; identificação de pessoa colectiva n.º 504079409; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: PC-11/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004129328

AEC — ARQUITECTURA, ESTUDOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6546/19980423; identificação de pessoa colectiva
n.º 504136020; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-12/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002297231

SOUSA, SOUSA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6859; identificação de pessoa colectiva n.º 504207296; inscri-
ção n.º 4; número da apresentação: PC-13/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002297320

INSTITUTO MÉDICO PORTUGUÊS CAMM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 139; identificação de pessoa colectiva n.º 505729261; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: PC-5/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004441542

MARTINHO SILVA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1485; identificação de pessoa colectiva n.º 503048429; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: PC-20/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004062606

DELSONICO ALARMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3538/19950831; identificação de pessoa colectiva
n.º 503500453; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-1/22062005.
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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.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052074

MONTE DOCE — PADARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1520/19911129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502653914; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-17/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004062576

HENRIQUE FERNANDO SÁ & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3899; identificação de pessoa colectiva n.º 503579459; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: PC-18/22062005.

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.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004095296

2YOU — PROMOÇÃO DE AUDIOVISUAIS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 875; identificação de pessoa colectiva n.º 505973006; nú-
mero da apresentação: PC-16/22062005.

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.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004062568

COSTA, NUNES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 358/20021014; identificação de pessoa colectiva
n.º 500598096; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
PC-7/22062005.

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.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052260

TOMAGOL — CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 727/19890512; identificação de pessoa colectiva
n.º 502156848; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
PC-38/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002241007

CASIMIRO MENDES — CONSTRUÇÃO CIVIL
E DECORAÇÃO DE INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 874/20040916; identificação de pessoa colectiva
n.º 506799387; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
PC-26/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010405889

TERESA CALISTO — CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 732/20040628; identificação de pessoa colectiva
n.º 506989887; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-40/22062005.

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.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052422

JORGE SILVA & MONTEIRO — TRANSPORTES
EXPRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 582/20010709; identificação de pessoa colectiva
n.º 505435489; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-28/22062005.

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.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004106727

SOB PRESSÃO — INSTALAÇÕES
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 859; identificação de pessoa colectiva n.º 505521865; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: PC-34/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002304700

AMÉLIA REIS SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 614/20030205; identificação de pessoa colectiva
n.º 506469700; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-25/22062005.
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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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004117303

AUGUSTO GONÇALVES MOREIRA & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 484/19751006; identificação de pessoa colectiva
n.º 500317569; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-94/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008951006

CONSULTÓRIO MÉDICO — DR. JOÃO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05400/19970521; identificação de pessoa colectiva
n.º 503890723; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-93/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008950999

NATÁLIA & LUÍSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03115/19950411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503416371; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
PC-67/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138980

FEIJO & CERVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01524/19930901; identificação de pessoa colectiva
n.º 503065897; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
PC-66/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138971

FRANCISCO M. FERREIRA VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04009/19960215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503600148; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-68/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138947

PERFAMA — INDÚSTRIA DE MARFINITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01516/19890920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502220600; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-65/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138920

SUBTIL & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02181/19940506; identificação de pessoa colectiva
n.º 503198382; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
PC-64/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138939

CONCILIARUM — PROJECTOS E SOLUÇÕES
EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA

E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09391/20000914; identificação de pessoa colectiva
n.º 505071614; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-63/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002292370

IGEMACI — INSTALAÇÕES E GESTÃO DE ENERGIA
MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 54 707/19990319; identificação de pessoa colectiva
n.º 504588540; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-61/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002292361
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TRACAR — TRANSPORTES DE CARGA
E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 765/19610418; identificação de pessoa colectiva
n.º 500286574; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
PC-73/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004075325

TRACARSAV — SERVIÇOS DE APOIO
A VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 41 120/19860402; identificação de pessoa colectiva
n.º 501640851; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-72/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004075333

TREFILAJE — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE TREFILARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 441/20050527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501166491; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
PC-71/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004052430

JOSÉ CRUZ & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 297/19791011; identificação de pessoa colectiva
n.º 500912327; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-70/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004052902

AIRSHIP — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 578/20020108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505483017; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-62/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002292515

CLEMENTE S. PINTO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 577/20030124; identificação de pessoa colectiva
n.º 506235068; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-69/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138912

BAVIERA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07972/19871228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500003165; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
PC-74/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010404084

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA QUINTA DA
FUNDEGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04996/19970117; identificação de pessoa colectiva
n.º 503806188; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
PC-75/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010404114

MABEGOUTO — SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02100/19940406; identificação de pessoa colectiva
n.º 503182850; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-80/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004052465

JOCOELHOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03384/19950711; identificação de pessoa colectiva
n.º 503466476; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-79/20050622.
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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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004052457

JOÃO, SILVA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 432/19710927; identificação de pessoa colectiva
n.º 500150729; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
PC-78/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004052449

PADARIA CONFEITARIA A. M. SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05989/19971205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504015362; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-77/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008646734

CANINDÉ, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04011/19960215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503600210; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-76/20050622.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008646726

CÓPIA EXPRESSO — EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 875/20030509; identificação de pessoa colectiva
n.º 501701354; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-7/20050812.

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.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988100

RICARDO & LEAL — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8743; identificação de pessoa colectiva n.º 504784927; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: PC-19/22062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004062592

TRANSPORTES CENTRAL DE SEIXEZELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2303; identificação de pessoa colectiva n.º 503231320;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 11 e 13/20051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de membro do órgão social.
Gerência: Manuel Custódio Vieira.
Cargo: gerente.
Causa: óbito.
Data: 21 de Fevereiro de 2005.
Artigo alterado: 6.º, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, fica a cargo de
um ou mais gerentes, nomeados em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado pelos sócios.

2 — Fica, desde já, designado gerente o sócio José Neves Vieira.
3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988445

VILA VELHA — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5326; identificação de pessoa colectiva n.º 503880469; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/20051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

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

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988437

FUALSA — FUNDIÇÃO ALUMÍNIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 422; identificação de pessoa colectiva n.º 505735350; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Julho de 2005.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010930860

TALMETAIS — RECICLAGEM DE SUCATAS
DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 852; identificação de pessoa colectiva n.º 501196340; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 22/20051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 16.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 16.º

A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura de dois admi-
nistradores ou de um administrador e de um mandatário, agindo nos
termos e limites do respectivo mandato.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988550
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IRMÃOS VILA NOVA II — INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 422; identificação de pessoa colectiva n.º 501075682; ins-
crição n.º 34; número e data da apresentação: 1/20050928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva pasta os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988569

MONTEIRO, GOMES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 771; identificação de pessoa colectiva n.º 507039149;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apresentação:
20051004.

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

Mudança da sede.
Sede: Rua da Regedoura, 123, rés-do-chão, freguesia de Grijó, con-

celho de Vila Nova de Gaia.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988542

TÁXI FIRST, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 062; identificação de pessoa colectiva n.º 507194187;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20051004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de membro do órgão social.
Gerência: Augusto Nélson Soares de Andrade.
Cargo: gerente.
Causa: destituição.
Data: 20 de Setembro de 2005.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988526

SUPIMPA — ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 505653125; inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 19/20051006.

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

Alteração do contrato de sociedade.
Sede: Rua de Delfim de Lima, 136, freguesia de Canelas, concelho

de Vila Nova de Gaia.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977044

FOBAST — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7418; identificação de pessoa colectiva n.º 504506080; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 36/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010183436

GUIMARÃES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 147; identificação de pessoa colectiva n.º 501613870; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: PC-2/22062005.

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.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004527277

RONANI & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4462/19960730; identificação de pessoa colectiva
n.º 503694789; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 29/
22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004117273

CAFÉ E SNACK-BAR — CRISLAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6169/19980126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504074474; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-27/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010412621

RSS — CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9681/20001213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505137879; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-23/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010412613

A MÁSCARA — RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8490/20000105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504779834; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-22/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2003985220
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ANUNCIARTE, INDÚSTRIA DE TOLDOS E RECLAMOS
LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1087/19930315; identificação de pessoa colectiva
n.º 502953543; inscrição n.º 3; número da apresentação: PC-21.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052392

SANTOS LOPES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 441/19810904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501198075; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
PC-39/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052406

JOSÉ SANTOS CRUZ & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 990/19800312; identificação de pessoa colectiva
n.º 500957070; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-37/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002241252

MEGASTOCK — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4806; identificação de pessoa colectiva n.º 503766526; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: PC-35/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010904834

ANTÓNIO DOS SANTOS CARDOSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2859/19950119; identificação de pessoa colectiva
n.º 503346918; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-32/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002304726

IRMÃOS SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 400/19910129; identificação de pessoa colectiva n.º 502489146;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-31/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004052414

PADARIA TRUZ TRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1469/19930803; identificação de pessoa colectiva
n.º 503048763; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-30/22062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004117265

SOFI-ICE — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 831; identificação de pessoa colectiva n.º 506501841; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: PC-36/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2000110347

AUTO SILVA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04501/19960807; identificação de pessoa colectiva
n.º 503694304; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-32/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010412150

RADCOD — SOCIEDADE MÉDICA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA ÁREA DA RADIOLOGIA

E CODIFICAÇÃO CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05982/19971203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504015184; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-37/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004139609



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 49 — 9 de Março de 20065040

MATOS, CARDOSO & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 303/20010524; identificação de pessoa colectiva
n.º 505453665; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
PC-38/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004139790

SANTOS & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 301/20020916; identificação de pessoa colectiva
n.º 506195864; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-39/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004120436

BERNARDO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04745/19961023; identificação de pessoa colectiva
n.º 503740691; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
PC-40/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004139781

RICARDO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 017/20020604; identificação de pessoa colectiva
n.º 506127940; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-21/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2003985867

VALENTINA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 936/20020313; identificação de pessoa colectiva
n.º 505972395; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
PC-23/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004405686

J. OLIVEIRA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05296/19970417; identificação de pessoa colectiva
n.º 503871311; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
PC-24/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004405651

RESTAURANTE 5 AMIGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 41 044/19860314; identificação de pessoa colectiva
n.º 501594701; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
PC-25/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004405309

INDULATEX — INDÚSTRIA DE ADESIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07359/19990119; identificação de pessoa colectiva
n.º 503181668; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: PC-22/23062005.

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.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004405350

NEOLABOR — COMÉRCIO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 381; identificação de pessoa colectiva n.º 502226560; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Outubro de 2005.

A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira Soares. 2007988615

PREMIUM LOGISTICS — COMPANHIA PORTUGUESA
DE LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 890; identificação de pessoa colectiva n.º 506578275;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 16 e 17/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: José Luís Arroqui Diez de Ulzurrun.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 26 de Setembro de 2005.
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Designação de membros de órgãos sociais.
Órgãos designados: gerência.
Jacky Raymond Gervis.
Cargo: gerente.
Residência/sede: 51, Route du Terrain D'Exercice, 57370 Phals-

bourg, França.
Data da deliberação: 26 de Setembro de 2005.

A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira Soares. 2007989140

BRANCO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 331; identificação de pessoa colectiva n.º 501267905;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 8/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: Domingos Soares Miranda.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Julho de 2005.
Designação de membros de órgãos sociais.
Órgãos designados: gerência.
Francisco José Teixeira de Sá.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua de Bernardim Ribeiro, 248, 2.º, direito, São

Mamede de Infesta, Matosinhos.
Data da deliberação: 28 de Julho de 2005.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988577

COMFRUTAL — COMÉRCIO DE FRUTAS
E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 400; identificação de pessoa colectiva n.º 507316673;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 2/20051007.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: Joaquim Fernando do Vale Frade.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Setembro de 2005.
Alteração do contrato de sociedade e designação de membros de

órgãos sociais.
Forma de obrigar/órgãos sociais:
Forma de obrigar: intervenção de um gerente.
Artigos alterados: 6.º
Órgãos designados:
Gerência: Carlos Manuel dos Santos Coutinho.
Cargo: gerente, já designado.
Residência/sede: Rua de Tomás Ribeiro, 733, 1.º, direito, traseiras,

Matosinhos.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988780

JOSÉ PINTO MONTEIRO — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 468; identificação de pessoa colectiva n.º 505457377; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20051006.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Outubro de 2005.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988607

J. FERNANDES DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 088; identificação de pessoa colectiva n.º 500144621;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20051003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: Francisco de Sousa Dias.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Setembro de 2005.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988313

UTILMATE — IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8433; identificação de pessoa colectiva n.º 504708520;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20051003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: Augusto Almeida Barros.
Cargo: gerente.
Luís Fernando de Almeida Barros.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 5 de Setembro de 2005.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988291

CASA ROCHA — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 448; identificação de pessoa colectiva n.º 502133775;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apresentação: of.
20051012.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Renúncia de gerente, Manuel Fausto de Oliveira da Rocha, por óbito
em 17 de Novembro de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989689

ROCHA, FILHOS & FERRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6162; identificação de pessoa colectiva n.º 504050320;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apresentação: of.
20051012.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Renúncia de gerente, Manuel Fausto de Oliveira da Rocha, por óbito
em 17 de Novembro de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989620

DEGAIEL — ELECTROMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8734; identificação de pessoa colectiva n.º 504805967;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20051012.

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: Américo António da Silva Monteiro.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Abril de 2003.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989069

J. G. & GALEÃO — SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8077; identificação de pessoa colectiva n.º 504562312;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20051012.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: Manuel Fernando Pinto Correia Amaral.
Cargo: gerente.
Causa: destituição.
Data: 16 de Dezembro de 1999.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988488

JOSÉ NOVAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 946; identificação de pessoa colectiva n.º 507099842; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20051012.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 12 de Outubro de

2005.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989077

BRUNOMAQ — FUNDIÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 421; identificação de pessoa colectiva n.º 505735911;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 2 e 3/20051011.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: Mário Bruno Silva Santos Oliveira.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Julho de 2005.
Artigos alterados: 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence a sócios ou a não sócios a
nomear em assembleia geral e será remunerada, ou não, conforme
deliberação da mesma.

2 — Fica designado gerente o sócio Joaquim dos Santos Oliveira.
3 — Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um gerente.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010931092

A INVENCÍVEL DA GRANJA — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 422; identificação de pessoa colectiva n.º 506364836; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051007.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de membros de órgãos sociais.

Órgãos designados:
Administrador único: Armandino de Castro Dias.
Residência/sede: Rua da Estação, 761, São Félix da Marinha, Vila

Nova de Gaia.
Fiscal único: José Flores Morim, revisor oficial de contas.
Cargo: efectivo.
Residência/sede: Rua do Pinhal da Aguda, 151, Arcozelo, Vila Nova

de Gaia.
Suplentes do fiscal único:
Adélio de Oliveira Macedo, revisor oficial de contas.
Cargo: suplente.
Residência/sede: Rua de Santo António do Telheiro, 238, São

Mamede de Infesta, Matosinhos.
Prazo de duração dos mandatos: 2005-2007.
Data da deliberação: 4 de Julho de 2005.

A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira Soares. 2007988771

LUÍS PEDRO RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5620; identificação de pessoa colectiva n.º 503928330; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20051010.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Artigos alterados: § único do 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer geren-
te, até ao montante de quinhentos euros, para restantes actos é ne-
cessária a assinatura de dois gerentes.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007976200

Q., R. & FERNANDO'S — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 187; identificação de pessoa colectiva n.º 506148262;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20051007.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: José Carlos de Oliveira Quelhas.
Cargo: vogal.
Causa: renúncia.
Data: 29 de Fevereiro de 2004.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988674

MOTA & DAVID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 632; identificação de pessoa colectiva n.º 501285270; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20050801.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002244030

SANTARÉM
ALMEIRIM

GYMNO-NATURA — SERVIÇOS FISIOTERAPIA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00839/
991027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/991027.
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Certifico que, por escritura de 15 de Outubro de 1999, lavrada a
fl. 146 do livro n.º 32-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, entre:

Eliseu Alberto Raposo Simões, casado com Maria Fénica de Aze-
vedo Raposo Simões, no regime de comunhão de adquiridos.

Maria Fénica de Azevedo Raposo Simões, já identificada.
João Carlos Azevedo Simões, solteiro, maior.
Joana Rita Azevedo Simões, solteira, menor, todos residentes na

Rua do Dr. Ernestino da Conceição Rodrigues, bloco 4, 9, rés-do-chão,
esquerdo, Almeirim.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Gymno-Natura — Serviços Fisiote-
rapia e Reabilitação, L.da, com sede na Rua do Dr. Ernestino da Con-
ceição Rodrigues, bloco 4, 9, rés-do-chão, esquerdo, na cidade, fre-
guesia e concelho de Almeirim, com a duração por tempo
indeterminado.

§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade poderá criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serviços de fisiotera-
pia, ginásio, comércio de produtos naturais, ortopédicos e cosmética.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de um mi-
lhão e duzentos mil escudos, dividido em quatro quotas, uma de du-
zentos mil escudos do sócio Eliseu Alberto Raposo Simões, outra de
seiscentos mil escudos da sócia Maria Fénica de Azevedo Raposo Si-
mões, outra de duzentos mil escudos do sócio João Carlos Azevedo
Simões e outra de duzentos mil escudos da sócia Joana Rita Azevedo
Simões.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a representação em juízo e fora
dele, pertence ao sócio ou sócios nomeados gerentes em assembleia
geral, e nas condições aprovadas pela mesma.

§ 1.º São desde já nomeados gerentes os sócios Eliseu Alberto Ra-
poso Simões e Maria Fénica de Azevedo Raposo Simões.

§ 2.º O exercício da gerência poderá ser remunerado ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade será necessária unicamente a assinatura de
um gerente.

§ 1.º A firma social não poderá ser usada em caso algum em fian-
ças, abonações, letras de favor ou quaisquer actos estranhos aos negó-
cios sociais.

§ 2.º No final de cada exercício a assembleia geral poderá fixar
gratificações aos gerentes pelo bom desempenho das suas funções, nos
termos do artigo 255.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, mas
quando feita a estranhos só poderá ser feita com a autorização da
sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Por interdição ou falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os capazes ou sobrevivos e o representante ou her-
deiros do sócio interdito ou falecido, devendo este nomear um de entre
si que a todos represente na sociedade enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

À sociedade é reconhecida o direito de amortizar a quota nos se-
guintes casos:

a) De acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou penhor;
c) Quando em processo movido pela sociedade, o titular da quota

seja vencido ou se o sócio accionar a sociedade e não obtiver grande
causa ou não ficar de acordo.

§ No caso de amortização, esta será feita pela importância que o
sócio haja desembolsado, acrescida da correspondente parte do fundo
de reserva e o pagamento realizado de pronto ou dentro do prazo que
a sociedade determinar, mas nesta caso com juro a fixar em assem-
bleia geral, nunca inferior à taxa legal.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores nos ter-
mos e em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 252.º do
Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais,
serão convocadas com a antecedência mínima de 15 dias, por carta
registada ou comunicação telefax dirigida aos sócios.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 1999. — A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 3000194696

BENAVENTE

CROWN PIER — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1613/
050218; identificação de pessoa colectiva n.º P 507258401; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050218.

Certifico que, por Filipe José Oliveira e Silva, solteiro, maior, re-
sidente na Estrada da Samorena, Quinta do Moinho, Porto Alto, Sa-
mora Correia, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial unipessoal
de responsabilidade limitada.

2 — Assume ainda a firma Crown Pier — Importação, Exporta-
ção, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada das Fontainhas,
Lagoa do Madeiro, 2135-009 Samora Correia, concelho de Benaven-
te, podendo abrir agências, sucursais, e filiais em qualquer zona do
País ou estrangeiro.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação exportação de garrafas,
caixas, rótulos, rolhas, PVC, cola, essências, maquinas de engarrafar e
depósitos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de € 5000
representado por urna quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio Filipe José Oliveira e Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio Filipe José Oliveira e Silva 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.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social,
depositado no Barclays Bank PLC da Agência da Avenida da Repuú-
blica, Lisboa a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social. Que
a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de negócios
jurídicos celebrados, em seu nome, pelos gerentes, bem corno a aqui-
sição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definiti-
vo do contrato social, sem prejuízo do disposto ao artigo 5.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º e
quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318057

SUPER EVENTOS — ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1607/
050131; identificação de pessoa colectiva n.º P 507138937; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/050131.
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Certifico que, entre Mónica Isabel Mota Dias, casada com Cláudio
Alexandre Vinagre Português, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua da Lezíria, lote 1, 2.º, direito, Samora Correia, Benavente, e
Sónia Isabel Soares Clemente, casada com Ricardo Jorge Catarino
Português, na comunhão de adquiridos, residente na Estrada Real, 33,
Porto Alto, Samora Correia, Benavente, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Super Eventos — Organização e
Produção de Eventos, L.da, tem a sua sede na Estrada Real, 26, Porto
Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto organização e produção de eventos;
casamentos, baptizados, aniversários, festas de empresas e de orga-
nismos públicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma à sócia
Mónica Isabel Mota Dias e uma à sócia Sónia Isabel Soares Clemente.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designadas gerentes a sócia Mónica Isabel Mota
Dias e a sócia Sónia Isabel Soares Clemente.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da soci-

edade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo con-

servador, a quota não ficara pertencer integralmente ao seu titular.
2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318987

BITA SEGURANÇA — COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1630/
050415; identificação de pessoa colectiva n.º P 507267842; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050415.

Certifico que, entre Francisco António Carola Cromicho, casado
com Carla Roque de Brito Gromicho, na comunhão geral, residente
na Rua de Lucília Simões, 13, rés-do-chão, Lisboa, e João Carlos Leitão
Maia, divorciado, residente na Rua da Fonte da Bebedela, 86, Foros
de Salvaterra, Salvaterra de Magos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bita Segurança — Comercializa-
ção de Equipamento de Segurança, L.da, tem a sua sede na Rua dos
Operárias Agrícolas, 2, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio, instalação e reparação de
equipamentos e e vigilância e segurança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Francis-
co António Carola Gromicho e uma ao sócio João Carlos Leitão Maia.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Francisco Antó-
nio Carola Gromicho e João Carlos Leitão Maia.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes, em primeiro
lugar, e a sociedade, em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titu-
lar.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001318138

SWEETWORLD — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1404/
030416; identificação de pessoa colectiva n.º P 506514110; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030416.
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Certifico que, entre João Paulo Malhoa Ferreira, casado com Ana
Cristina Nunes Borges da Silva Ferreira no o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua do Padre Cruz, 1, Salvaterra de Magos,
Antero Duarte Cardoso, casado com Benilde Emília da Silva Cardoso,
no regime da comunhão de adquiridos, residente na Praceta de Gregó-
rio Crispim Oliveira, 7, 5.º, Arrentela, Seixal, e Miquelino Joaquim
Ferreira, casado com Maria Aurora Pereira dos Santos Ferreira, no
regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de D. João II,
lote 2329-B, Quinta do Conde 3, Sesimbra, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SWEETWORLD — Produtos Alimen-
tares, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 118, Fazendas
Novas, na localidade e freguesia de Benavente, concelho de Bena-
vente.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências ou outras formas de representação social no País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: fabrico, distribuição, exportação,
importação de produtos alimentares, confeitaria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de dois mil e seiscentos euros pertencente ao sócio João Paulo
Malhoa Ferreira, outra no valor nominal de mil e duzentos euros
pertencente ao sócio Antero Duarte Cardoso e outra no valor nomi-
nal de mil e duzentos euros pertencente ao sócio Miquelino Joaquim
Ferreira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades mes-
mo como sócia de responsabilidade ilimitada e participar em socieda-
des com objecto diferente do seu, em empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios João Paulo
Malhoa Ferreira, Antero Duarte Cardoso e Miquelino Joaquim Ferrei-
ra, que desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade
com a assinatura de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do só-
cio João Paulo Malhoa Ferreira.

ARTIGO 6.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota;
d) Morte, inabilitação ou interdição do titular;
e) Dissolução do casamento por divórcio, se a quota não for adju-

dicada ao seu titular.
§ único. A contrapartida da amortização será determinada com base

na situação líquida da sociedade, constante de balanço a elaborar, com
referência à data em que ocorreu ou produziu efeitos o facto determi-
nante da amortização.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com a ante-
cedência mínima de 20 dias.

Disposição transitória

Que ficam de conta da sociedade todas as despesas relacionadas com
a sua constituição, ficando desde já os gerentes autorizados a levantar
o capital social depositado, para pagamento de duas já efectuadas em
nome da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 2001229011

ENTRONCAMENTO

PURPOSE COMMERCIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Mosteiros, 21, 2.º, direito, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00841; identificação de pessoa colectiva n.º P 507487168; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/051025.

Certifico que, Laura Amélia da Silva Catana Pedro, casada com José
Carlos Duque Rodrigues Pedro, na comunhão de adquiridos, Rua de
Mosteiros, 21, 2.º, direito, Entroncamento, constituiu uma sociedade
unipessoal por quotas que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — A sociedade adopta a de nominação de Purpose Commercial,
Unipessoal, L.da

2 — A sede da sociedade é na Rua de Mosteiros, 21, 2.º, direito,
concelho do Entroncamento.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social o comércio de telefones celu-
lares, centrais telefónicas, produtos e equipamento informáticos. Ins-
talação dos mesmos e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000, totalmente detido pela sócia única, Laura Amélia da Silva
Catana Pedro.

ARTIGO 4.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade caberá ao sócio único, com ou sem
remuneração, conforme o sócio deliberar e cuja assinatura bastará para
obrigar a sociedade em todos os seus actos.

2 — Nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 270.º-C do Código
das Sociedades Comerciais, o único sócio da presente sociedade não é
sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas que não esta.

3 — A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga
de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 5.º

Negócios com a sociedade

1 — Nos termos do previsto no artigo 270.º -F do Código das So-
ciedades Comerciais, o sócio único fica, desde já, autorizado a cele-
brar com a própria sociedade negócios jurídicos desde que sirvam a
prossecução do objecto da sociedade.

2 — Os negócios referidos no número anterior devem sempre obe-
decer à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem ob-
servar a forma escrita.

3 — O sócio único deverá manter na sede da sociedade, os docu-
mentos relativos aos negócios jurídicos celebrados com a própria
sociedade de modo a que possam a todo o tempo ser consultados por
qualquer interessado.

4 — Os documentos referidos no número anterior deverão ser jun-
tos aos documentos de prestação de contas deles fazendo parte inte-
gral.

5 — O não cumprimento no disposto nos números anteriores im-
plica a nulidade dos negócios celebrados entre o sócio e a sociedade.

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 aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

3 — 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 adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
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mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

26 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Carla Sofia
Alves Cândido. 2011730597

VINURA — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Quinta das Vendas, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00319; identificação de pessoa colectiva n.º 503020532; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 08/051025.

Certifico que a referida sociedade alterou o n.º 1 do artigo 3.º do
pacto social, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem como objecto a administração de proprieda-
des, a projecção, execução e exploração de empreendimentos imobi-
liários, urbanísticos, hoteleiros e turísticos, incluindo o rural, a com-
pra e venda de imóveis para construção ou para revenda e construção
civil, bem como a exploração agrícola e pecuária, compra, aluguer e
venda de equipamentos industriais.

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

27 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Carla Sofia
Alves Cândido. 2011730619

JOÃO ALVES & ELISA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00073; identificação de pessoa colectiva n.º 500486034;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: of. 04,
06 e 07/051025.

Certifico que os ex-sócios João Carlos Amaral Alves e Maria Elisa
de Jesus Ferreira Eusébio Alves renunciaram à gerência.

Data: 1 de Agosto de 2005 e que a referida sociedade alterou os
artigos 5.º e 6.º do pacto social, os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
e corresponde à soma de duas quotas iguais de € 2500 cada, uma de
cada um deles Jacinto Marques e Jorge Manuel da Rocha Tavares.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem a ambos
os sócios já nomeados gerentes.

2 — A sociedade fica vinculada com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

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

26 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Carla Sofia
Alves Cândido. 2011730600

ALMEIDAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 86, 1.º, esquerdo, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 00005; identificação de pessoa colectiva n.º 501776737;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: of. 01, 02 e 03/051020.

Certifico que a ex-sócia Elisa Cerca de Sousa renunciou à gerência.

Data: 3 de Outubro de 2005, e que a referida sociedade reforçou o
capital e alterou os artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º e 8.º do pacto social, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada à Rua de Rui
Luís Gomes, 88, freguesia de São João Baptista, concelho do Entron-
camento.

2 — A gerência da sociedade poderá mudar a sede social para outro
local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de
representação, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra, venda e
permuta de imóveis, e revenda dos adquiridos para esse fim. Explora-
ção de locais de alojamento. Propriedade de imóveis.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de € 1 000 000 e corresponde à soma
de cinco quotas, sendo: uma de € 400 000, pertencente ao sócio,
António João Sousa Almeida; e quatro de € 150 000, pertencendo
uma a cada um dos sócios, António de Almeida, Carla Isabel Capela
Trincão Sousa Almeida Canelas; Carlos Manuel Capela Trincão Sousa
Almeida e Catarina Andrade Gama Sousa Almeida.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete
aos já gerentes, António de Almeida e António João Sousa Almeida
e aos agora nomeados gerentes, Carla Isabel Capela Trincão Sousa
Almeida Canelas; Carlos Manuel Capela Trincão Sousa Almeida e
Catarina Andrade Gama Sousa Almeida.

2 — Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos são
necessárias as assinaturas: dos gerentes António de Almeida ou Antó-
nio João Sousa Almeida, individualmente ou dos três restantes geren-
tes em conjunto.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, desde que todos estejam de acordo, até ao dobro do capital social.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Carla Sofia
Alves Cândido. 2011730589

MAÇÃO

ABÍLIO TAVARES MARTINS — DESMATAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 162/
970708; identificação de pessoa colectiva n.º 503915211; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 03/051014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 12 de Julho de 2005.

É o que me cumpre certificar.

18 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Manuel
Castelo Galinha. 2009963105

OURÉM

LIGAJÁ — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça do Município, 19, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01792;
identificação de pessoa colectiva n.º 504725688; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20051003.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 49 — 9 de Março de 2006 5047

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

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao artigo 2.º,
a qual passa ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto: mediação imobiliária e admi-
nistração de imóveis por conta de outrem.

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

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006964771

HIDRODEPUR — TRATAMENTO DE ÁGUAS
DE ABASTECIMENTO E PISCINAS, L.DA

Sede: Rua dos Pisões, 102, Pisões, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02785;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507452143; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/20050908.

Certifico que a sociedade ECODEPUR — Tecnologias de Protec-
ção Ambiental, L.da, titular do cartão do número de identificação de
pessoa colectiva 506210596, com sede na Rua de Pisões, 102, fre-
guesia de Caxarias, concelho de Ourém, matriculada na competente
Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 2348, com o capital
social integralmente realizado de cinco mil euros; e António Manuel
Pais Amaral Pinto, número de identificação fiscal 199907870, sol-
teiro, maior, natural da freguesia de Viseu (Santa Maria de Viseu),
concelho de Viseu, residente na Rua de Lopes Morago, sem número,
freguesia de Viseu (Coração de Jesus), concelho de Viseu.

Constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que se
regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HIDRODEPUR — Tratamento de
Águas de Abastecimento e Piscinas, L.da, e tem a sua sede na Rua dos
Pisões, 102, lugar de Pisões, freguesia de Caxarias, concelho de Ou-
rém.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: projecto, construção, comercializa-
ção, instalação, manutenção e exploração de sistemas de tratamento
de água para consumo humano, industrial e piscinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de três mil e quinhentos euros pertencente
à sócia ECODEPUR — Tecnologias de Protecção Ambiental, L.da, e
uma de mil e quinhentos euros pertencente, ao sócio António Ma-
nuel Pais Amaral Pinto.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios e a descendentes
é livre; porém a cessão de quotas a outros estranhos à sociedade de-
pende do consentimento desta, gozando os sócios não cedentes, nes-
te caso do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que delibe-

rado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso,
podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — Após deliberação dos sócios, poderá a sociedade amortizar, total
ou parcialmente, qualquer quota penhorada, arrestada ou objecto de
outra providência judicial.

2 — A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota, apurado segundo o balanço
a efectuar para o efeito.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, sendo desde já nomeados gerentes
o sócio António Manuel Pais Amaral Pinto e os não sócios Saul dos
Reis Henriques e Bernardo Jorge Soares Taneco, ora outorgantes, estes
dois últimos por indicação da sócia ECODEPUR — Tecnologias de
Protecção Ambiental, L.da

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente António Manuel Pais Amaral Pin-
to.

3 — Fica vedado aos gerentes envolver a sociedade em quaisquer
actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais como fianças,
abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes.

4 — Em alargamento dos seus poderes normais os gerentes que
obrigam a sociedade poderão ainda adquirir, trocar e alienar quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing, renting e aluguer de longa duração.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing, renting e aluguer de longa duração,
bem como tomar de trespasse e de cessão de exploração estabeleci-
mentos e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600240

RIO MAIOR

FRENTE MAIOR — CONSTRUÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Santa Maria Madalena, Ribeira de Cima,
Alcobertas, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1097/
000510; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/050829.

Certifico que, por escritura de 29 de Agosto de 2005, no Cartório
Notarial de Centro de Formalidades das Empresas de Leiria, foi alte-
rado o contrato social, da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 2.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto: construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

Foi depositado o texto completo do contrato social, na sua redac-
ção actualizada.

Conferida. Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007745950
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PRECORIL — PREDIAL CONSTRUTORA RIO
MAIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 396/
851219; identificação de pessoa colectiva n.º 501596372.

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746549

ANTÓNIO FILIPE NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 446/
871231; identificação de pessoa colectiva n.º 501914935.

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746557

COR MAIOR — TINTAS, EQUIPAMENTOS
E ACESSÓRIOS DE PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1052/
990820; identificação de pessoa colectiva n.º 504612409.

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007745852

TRANSMILITO — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1339/
030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506436918.

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

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746832

FISGA — CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1338/
030108; identificação de pessoa colectiva n.º 506405818.

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

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746875

JOSÉ JOÃO DUARTE URBANO, CONSTRUÇÕES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1380/
031001; identificação de pessoa colectiva n.º 506586847.

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007745844

JOÃO TEODORO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 491/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502114908.

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746522

REBOSOV — COMÉRCIO DE ATRELADOS, REBOQUES
E SEMI-REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1247/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505598795.

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

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747022

PASTELARIA NOVA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 558/
900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502401958.

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

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747006

PAULO SIMÕES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1166/
010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505503581.

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

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747065

ALVERCARIO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1439/
040722; identificação de pessoa colectiva n.º 507037669.

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

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747154

FERMAGA AGÊNCIA COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 68/
660525; identificação de pessoa colectiva n.º 500488118.

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007745798

FRANCISCO & ALMEIDA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1065/
991199; identificação de pessoa colectiva n.º 504683918.

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

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746824
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PAULO ALEXANDRE CRUZ MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1259/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505853493.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

19 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746514

LUSOCIL — SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIMENTO
COLA, S. A.

Sede: Mãe d'Água, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 614/
910827; identificação de pessoa colectiva n.º 502611367; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 07/050323.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi transformada em socie-
dade anónima e que se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

Data da deliberação em 11 de Março de 2005.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de LUSOCIL — Sociedade Por-
tuguesa de Cimento Cola, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede em Mãe d’Água, na cidade, freguesia e
concelho de Rio Maior.

2 — Por deliberação do conselho de administração, pode a sede da
sociedade ser transferida para qualquer outro local situado no mesmo
concelho ou em concelho limítrofe.

3 — O conselho de administração pode deliberar igualmente a cri-
ação, em qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro de
sucursais, filiais, agências, delegações ou qualquer outra forma de re-
presentação permanente, bem como transferi-las ou encerrá-las.

ARTIGO 3.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de rebo-
cos e monomassas.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar na constituição de outras sociedades
ou agrupamentos complementares de empresas seja qual for o objec-
to de uns e de outros.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro e
outros bens, é de cinquenta mil euros, representado por dez mil ac-
ções com o valor nominal de cinco euros cada uma.

ARTIGO 7.º

1 — Haverá acções nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, correndo as despesas de conversão por conta do accio-
nista interessado.

2 — As acções podem revestir a forma escritural.
3 — Haverá títulos de uma, dez, cinquenta, cem e mil acções.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto nos termos
previstos no artigo 341.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

A sociedade, precedendo deliberação da assembleia geral dos accio-
nistas, pode emitir obrigações nos termos da lei.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode, observadas as disposições legais aplicáveis, ad-
quirir acções e obrigações próprias e realizar sobre umas e outras as
operações que se mostrarem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto.

2 — Os membros do conselho de administração e o fiscal único,
bem como o revisor oficial de contas, devem estar presentes nas as-
sembleias gerais anuais.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário.

ARTIGO 14.º

1 — O exercício do direito de voto depende de as acções se encon-
trarem registadas ou averbadas em nome do accionista interessado,
até cinco dias úteis antes da realização da assembleia.

2 — A cada acção corresponde um voto.
3 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

podem assistir às assembleias gerais.
4 — Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar

por outro accionista.
5 — Os accionistas que desejem fazer-se representar por outro

accionista devem comunicá-lo ao presidente da mesa, por meio de
carta, até à véspera do dia fixado para a realização da assembleia.

ARTIGO 15.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria sim-
ples dos votos emitidos, salvo disposição legal ou estatutária que exi-
ja maioria qualificada.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por cinco membros, eleitos pela assembleia
geral que designa, igualmente, o presidente.

2 — A responsabilidade de cada administrador deve ser caucionada
na importância de cinco mil euros, por qualquer das formas previstas
na lei, salvo se a prestação de caução for dispensada por deliberação
da assembleia geral que eleger o conselho de administração.

ARTIGO 17.º

1 — Cabem ao conselho de administração os mais amplos poderes
de gestão da sociedade, podendo designadamente comprar, vender ou
onerar quaisquer bens, incluindo imóveis, confessar ou transigir em
qualquer processo judicial ou comprometer-se em arbitragens.2 — Com-
pete ao conselho de administração representar a sociedade em juízo
ou fora dele.

3 — O conselho de administração pode delegar a gestão corrente
da sociedade num administrador delegado, mediante deliberação em
que fixe os limites da delegação.
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ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador delegado dentro dos limites da

delegação;
b) Pelas assinaturas de dois administradores;
c) Pela assinatura de procuradores nos limites da respectiva procu-

ração.
ARTIGO 19.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por dois administradores.

2 — O conselho reúne-se ordinariamente uma vez por mês, sem
prejuízo da realização de reuniões extraordinárias quando os interes-
ses sociais o exigirem.

3 — As reuniões do conselho de administração são convocadas por
escrito com a antecedência mínima de oito dias, podendo, no entan-
to, ser dispensada a convocação por escrito se for estabelecida uma
data fixa para a realização das reuniões.

4 — Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro
administrador mediante carta dirigida ao presidente até à véspera da
data de realização da reunião, bem como votar por correspondência.

5 — Cada membro do conselho de administração não pode repre-
sentar mais do que um administrador.

6 — As cartas de representação e os votos por correspondência
são dirigidos ao presidente do conselho de administração até à véspe-
ra da data de realização da reunião.

ARTIGO 20.º

1 — As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados ou
dos que votem por correspondência.

2 — O presidente do conselho ou quem o substituir goza de voto
de qualidade.

ARTIGO 21.º

A remuneração dos membros do conselho de administração será
fixada pela assembleia geral.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 22.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal úni-
co, que terá um suplente.

2 — O fiscal único e o suplente serão sempre revisores oficiais de
contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

3 — O fiscal único exerce as funções que lhe são cometidas pela
lei e rege-se pelas disposições legais respeitantes ao revisor oficial de
contas.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 23.º

1 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração e o fiscal único são eleitos por três anos, renováveis por
uma ou mais vezes.

2 — Os membros da mesa da assembleia geral e do conselho de
administração podem ser ou não accionistas da sociedade.

3 — Os membros dos órgãos sociais exercerão os seus mandatos
até que os novos membros iniciem funções para os mesmos cargos,
sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia ou ao impe-
dimento temporário ou definitivo.

CAPÍTULO IV

Exercício social

ARTIGO 24.º

O exercício social corresponde ao ano civil.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 25.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

2 — A partir da deliberação de dissolução da sociedade, os adminis-
tradores em exercício assumem a posição de liquidatárias, salvo deli-
beração em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 26.º

Ficam designados até ao termo do ano e exercício de 2007, os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

a) Conselho de administração: presidente — Dr. Filipe Miguel
Medeiros do Cortinhal, casado, residente na Rua Principal, 79, Alfa-
quiques, São João das Lampas, Sintra; vogais — engenheiro José An-
tónio Sequeira Alvarez, casado, residente na Avenida de Florinda Leal,
27, Estoril, Cascais; engenheiro Luís Alberto Goucha Jorge dos San-
tos, casado, residente na Urbanização Primavera, lote 14, Bico da
Garcia, Marinha Grande; engenheiro José Manuel Duarte Rosa, casa-
do, residente na Rua da Hortas, 101, Quinta de Santa Apolónia, Co-
imbra; Dr. Pedro Alexandre Ferreira Vargas Soveral, casado, residen-
te na Urbanização das Areias do Vale, lote 198, Rio Maior.

b) Órgão de fiscalização: fiscal único efectivo — Pricewaterhouse-
Coopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 183, representada por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão,
casada, residente na Rua de Ramalho Ortigão, 35, B, bloco C, 3.º,
direito, Parede, Cascais, revisor oficial de contas n.º 902 ou César
Abel Rodrigues Gonçalves, casado, residente na Rua de Bernardo San-
tareno, 27, Casais de Mem Martins, Rio de Mouro, Sintra, revisor
oficial de contas n.º 740; suplente — Jorge Manuel Santos Costa,
casado, residente na Avenida de Barbosa du Bocage, 107, 3.º, B, em
Lisboa, revisor oficial de contas n.º 847.

c) Mesa da assembleia geral: presidente — Dr. Mário Gomes Ribei-
ro; secretário — Dr. Carlos Miguel Alves de Almeida Motta.

Conferida. Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747359

SIBELCO PORTUGUESA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 114, Quinta da Rosa, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 360/
840510; identificação de pessoa colectiva n.º 500409579; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 01/050907.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 22, ficou inscrita a nomeação de gerente de Gerhard Hillbrand,
casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Conferida. Está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746948

V. MENEZES, S. A.

Sede: Avenida dos Combatentes, Edifício Basmaior, Fonte
Lagoa, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1274/
020222; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 01/
050513.

Certifico que, por deliberação de 15 de Novembro de 2004, foram
nomeados os órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007.

Conselho da administração: presidente — Bruno Miguel Batista
Menezes; vogais — Ana Filipa dos Santos Oliveira Faria, solteira,
maior; Jesuína Batista Henriques Menezes, casada.

Fiscal único — Hélia Santos Duarte Félix, casada, revisor oficial de
contas; suplente — Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Rua de Ateneu Comercial, lote 4,
Santarém, representada por Hélia Santos Duarte Félix, revisor oficial
de contas.

Conferida. Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747375
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COOPERATIVA DE CAPRINICULTORES DA SERRA
DOS CANDEEIROS, C. R. L.

Sede: Rua de Santa Maria Madalena, 43, C, Alcobertas,
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 0007/
040617; identificação de pessoa colectiva n.º 506735389; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 08/050210.

Certifico que, por deliberação de 19 de Abril de 2004, foram no-
meados os órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.

Direcção: presidente — Manuel Antunes Narciso, casado; vogais —
Manuel da Silva Justiniano, solteiro, maior, e Artur Manuel Seabra
Neves, solteiro, maior.

Conselho fiscal: presidente — Domicília Seabra Francisco Pires,
casada; vogais — Amílcar Félix Seabra, casado, e Custódio Vieira Ne-
ves, casado.

Conferida. Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747391

JOÃO LINDO FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 00273/930621; identificação de pessoa colectiva n.º 501058370.

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007745720

EUROBATATA — COMÉRCIO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 577/
910114; identificação de pessoa colectiva n.º 502477709.

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

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007746301

EPSEMATRANS — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa da Boavista, 1, Arruda dos Pisões, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1411/
040303; identificação de pessoa colectiva n.º 506855899;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 06/050421.

Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2004, no 1.º Cartório
Notarial Santarém, foi alterado o n.º 3 do artigo 5.º do contrato so-
cial, da sociedade em epígrafe, o qual passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

1 — ...............................................................................................
2 — ...............................................................................................
3 — A sociedade fica validamente obrigada nos respectivos actos e

contratos com a assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados.
4 — ................................................................................................

Depositado o texto completo do contrato social, na sua redacção
actualizada.

Conferida. Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747340

NUTRESA, SGPS, S. A.

Sede: Quinta do Capitão, Estrada Nacional n.º 114,
Ribeira de São João, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1346/
030224; identificação de pessoa colectiva n.º 506411931;
averbamento n.º 01 às inscrições n.os 1, 2 e inscrições n.os 3 e 4;
números e data das apresentações: 04, 5, 6, 7 e 8/050224.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1, à inscrição n.º 1, ficou aver-
bada a cessação de funções do vogal do conselho de administração
Dionísio Fernandes Lopes, por renúncia de 18 de Junho de 2004.

Pelo averbamento n.º 2 ficou inscrita a cessação de funções de
presidente do conselho de administração de José da Conceição Inácio
por falecimento.

Data: 16 de Novembro de 2004.
Pela inscrição n.º 2, a designação do membro do conselho de admi-

nistração por cooptação, em 4 de Janeiro de 2005. Administrador —
Susana Maria Marques Inácio, casada;

Pela inscrição n.º 3 — Designação do membro do conselho de ad-
ministração, por cooptação, em 4 de Janeiro de 2005. Administra-
dor — Paulo José Marques Inácio, casado.

Data da Deliberação: 4 de Janeiro de 2005;
Pela inscrição n.º 4 — a nomeação do presidente do conselho de

administração — José Filipe Ribeiro dos Santos, casado.
Data da deliberação: 4 de Janeiro de 2005.

Conferida. Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007745372

IDALINA VARGAS PEREIRA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Marcelino Gadeiro, sem número, Azinheira,
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1504/
051014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051014.

Certifico que foi constituída uma sociedade unipessoal, com deno-
minação em epígrafe, que se regerá pelos artigos constantes seguin-
tes:

Idalina Fernandes Serra Vargas Pereira, natural da freguesia e con-
celho de Rio Maior, viúva, residente na Rua de Marcalino Gadeiro,
no lugar de Azinheira, freguesia e concelho de Rio Maior, portadora
do bilhete de identidade n.º 1023603, emitido em 28 de Abril de 1998,
pelo Arquivo de Identificação de Santarém, número de identificação
fiscal 158906152, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que
se regerá nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Idalina Vargas Pereira — Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Marcelino Gadeiro, sem
número, Azinheira, Rio Maior.

3.º

A sociedade tem por objecto a produção e venda de vinho.

4.º

O capital social, é de € 5000, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia Idalina Fernandes Serra Vargas
Pereira.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence à sócia Idalina
Fernandes Serra Vargas Pereira, desde já nomeada gerente, com ou
sem remuneração conforme decisão da sócia.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante, a outorga

de procuração adequada para o efeito.
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6.º

A sócia única, fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social daquela.

Conferida. Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007745968

TRANSPORTES CANDOSO, L.DA

Sede: Rua de Mário Pereira Sena, Ribeira de São João,
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1136/
010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505314223; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/051010.

Certifico que, por escritura de 20 de Setembro de 2005, no Cartó-
rio Notarial de Cartaxo, foi dissolvida e liquidada a sociedade em
epígrafe, conforme inscrição a seguir indicada:

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

Conferida. Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2007747405

SALVATERRA DE MAGOS

ROSA & SANTOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrí-
cula n.º 00143/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502234253.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro.
2010123581

SANTARÉM

CONSTRUÇÕES ÁLVARO ANJOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04595/
040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506852164; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 08/030204.

Certifico que, por documento particular de 3 de Fevereiro de 2004,
Álvaro Fernando Marques dos Anjos constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Álvaro Anjos, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Pedro Escuro, 20, 1.º, es-
querdo, freguesia de Santarém (Marvila), cidade e concelho de Santa-
rém.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras publicas;
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim;
comércio de materiais de construção.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e está representado por uma única quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio Álvaro Fernando Marques dos
Anjos.

4.º

1 — A administração da sociedade compete a um gerente.
2 — O sócio Álvaro Fernando Marques dos Anjos fica, desde já,

designado gerente.
3 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um só gerente.

5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto social.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nos termos e condições que entender.

7.º

Poderá ser exigível ao sócio, prestações suplementares de capital
até ao montante que este entender.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras so-
ciedades, em sociedade com o mesmo objecto ou objecto diferente,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade adquirindo
para o efeito quaisquer bens e equipamentos necessários ou conveni-
entes e assumindo todas as despesas daí decorrentes ficando, desde já,
o gerente designado autorizado a efectuar da conta bancária em nome
da sociedade na agência em Santarém do Banco Millennium BCP os
levantamentos para tanto necessários para suportar todas as despesas
decorrentes deste contrato.

Mais declara que não é sócio nem gerente de outra sociedade uni-
pessoal por quotas.

Foram exibidos os seguintes documentos: a) Certificado emitido
pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 28 de Janeiro do ano
2004; b) Fotocópia certificada por solicitador do cartão provisório
de identificação de pessoa colectiva número P 506852164, do qual
consta que a sociedade tem o código de actividade 45 211; Declara-
ção emitida na dita instituição de crédito em 30 de Janeiro de 2004,
donde consta ter sido efectuado naquela agência o depósito do capital
da sociedade ora constituída.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2006054007

C. D. A. — COOPERATIVA
PARA O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 00069/
820924; identificação de pessoa colectiva n.º 501330020; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 02/240599.

Certifico que, por escritura de 21 de Julho de 1998, lavrada a fl. 13
do livro n.º 392-B do Cartório Notarial de Salvaterra de Magos, foi
aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto aos artigos 3.º, 4.º, 6.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º,18.º, 19.º,
20.º, 21.º, 22.º e 31.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — A Cooperativa tem a sua sede social na Quinta das Cegonhas,
Estrada Nacional n.º 3, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

ARTIGO 4.º

3 — As secções existentes na Cooperativa são:
a) Secção de comercialização de bens, produtos e equipamentos para

as mesmas explorações; bem como seu transporte e distribuição.
b) Secção de comercialização de cereais, cujo objecto é a sua com-

pra e venda e de um modo geral a sua comercialização.
c) Secção de comercialização de frutos e legumes, cujo objecto é

também a sua compra e comercialização.
§ único. No âmbito das secções c) e d) a intervenção da Coopera-

tiva poderá traduzir-se na constituição de organização de produtores,
previstas nas respectivas organizações comuns de mercado.

4 — Por deliberação da assembleia geral, sob proposta da direcção,
poderão ser criadas outras secções ou extintas algumas das existentes.

ARTIGO 6.º

1 — O capital social é variável e ilimitado, não podendo ser infe-
rior a quatrocentos mil escudos (400 000$).
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ARTIGO 9.º

1 — Os títulos representativos do capital são transmissíveis inter
vivos ou mortis causa, mediante autorização da direcção, sob condi-
ção de o adquirente ou sucessor ser já cooperador ou, assumindo as
condições para o ser, solicitar a sua admissão.

2 — Aos cooperadores que validamente se demitirem e aos que
forem excluídos será restituído o montante dos títulos de capital re-
alizado, segundo o seu valor nominal.

3 — O valor nominal referido no número anterior será acrescido
dos juros a que tiver direito relativamente ao último exercício social,
da quota-parte dos excedentes e reservas não obrigatórias repartíveis,
na proporção da sua participação, ou reduzidos, se for caso disso, na
proporção das perdas acusadas no balanço do exercício, no decurso
do qual surgiu o direito ao reembolso.

4 — Os direitos referidos nos números segundo e terceiro anterior
tornar-se-ão efectivos no prazo máximo de cinco anos a partir da
demissão ou da exclusão.

ARTIGO 10.º

3 — É condição indispensável para a admissão como cooperador a
realização de uma jóia, pagável de uma só vez, no acto de admissão,
no montante a propor pela direcção a aprovar pela assembleia geral,
que reverterá para reservas obrigatórias, no mínimo de 5 % para a
legal, até um montante igual ou máximo do capital atingido pela
Cooperativa.

ARTIGO 11.º

1 — Os cooperadores poderão ser excluídos por deliberação da as-
sembleia geral, mediante proposta da direcção de aplicação da medida
de exclusão.

2 — A proposta da direcção de exclusão tem de ser fundamentada
em violação grave e culposa do código cooperativo, das estatutos da
cooperativa e dos seus regulamentos e depois de ao cooperador ser
dada a possibilidade de se pronunciar sobre as acusações que lhe são
feitas, suficientemente individualizadas.

ARTIGO 12.º

Os cooperadores podem pedir a sua demissão da cooperativa ao
fim de cinco anos de inscrição, mediante pré-aviso de doze meses, ou
no prazo e condições que forem estabelecidas nas respectivas organi-
zações comuns de mercado, se superiores.

ARTIGO 18.º

5 — É admitido o voto por correspondência, nos termos do
artigo quinquagésimo segundo do código cooperativo e o voto por
representação, devendo o mandato constar de documento escrito di-
rigido ao presidente da mesa da assembleia geral, com a assinatura do
mandante reconhecida notarialmente.

6 — Os cooperadores poderão representar um máximo de cinco
outros cooperadores.

ARTIGO 19.º

A assembleia geral elegerá de entre os cooperadores um presidente,
um vice-presidente e um secretário, que exercerão as funções por três
anos.

ARTIGO 20.º

j) Decidir a exclusão de cooperadores;

ARTIGO 21.º

3 — A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada
pelo seu presidente, por sua iniciativa, a pedido da direcção ou do
conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos, cinco por cento
dos membros da cooperativa, num mínimo de quatro.

ARTIGO 22.º

1 — A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa com,
pelo menos, quinze ou trinta dias de antecedência; neste último caso
quando se trata de assembleia geral eleitoral, devendo a convocatória
indicar o dia, hora e local da reunião, conter a ordem de trabalhos e
ser publicada num diário do distrito ou da região administrativa em
que a Cooperativa tem a sua sede ou, não o havendo, em qualquer
publicação do distrito ou da região administrativa que tenha uma pe-
riodicidade máxima quinzenal.

2 — Não sendo possível observar o disposto no número anterior,
será a convocatória publicada num diário do distrito ou da região
administrativa mais próxima da localidade onde se situa a sede da
Cooperativa.

3 — A convocatória será sempre afixada no local onde a Coope-
rativa tenha a sua sede e noutros locais em que haja outras formas de
representação social.

ARTIGO 31.º

1 — A Cooperativa constituirá a reserva legal e a reserva para a
educação cooperativa e a formação cultural e técnica dos cooperado-
res, dos trabalhadores da Cooperativa e da comunidade.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 1999. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 3000194586

TOMAR

M. C. L. — MÁQUINAS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01533;
identificação de pessoa colectiva n.º 503616168; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/29082005.

Certifico que foi registada a deslocação da sede social para Estrada
Nacional n.º 110, 34-B, freguesia de Santa Maria dos Olivais, deste
concelho.

Conferida. Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582810

ACTION TEAM — GESTÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02327;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507410017; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/19072005.

Certifico que pelo sócio único Arnaldo Mendes Rivotti, casado com
Maria Zsuzsanna Puztai Mendes Rivotti, na comunhão geral, mora-
dor em Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Action Team — Gestão de Eventos,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa dos Arcos, 15, rés-do-chão,
freguesia de São João Batista, concelho de Tomar.

3.º

A sociedade tem como objecto: organização e gestão de eventos
de natureza económica, técnica, científica, cultural, desportiva, am-
biental, de aventura e de lazer. Desenvolvimento de acções de team-
building, formação indoor e outdoor e marketing de incentivo. Re-
presentação e comercialização de marcas nacionais e estrangeiras,
relacionadas com as actividades.

4.º

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

5.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

7.º
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Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

2 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745679

M. J. & MARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02328;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507400372; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/21072005.

Certifico que entre José Luís Silva Boucho Marcos, casado com
Maria Flor Saraiva Marcos Silva, na comunhão de adquiridos, mora-
dor na Rua do Sol, 18-A, Alvito de cima, Tomar, e Mário Augusto
Rodrigues José, casado com Filomena de Jesus Neves Rodrigues José,
na comunhão de adquiridos, morador na Rua Principal, 139, Juncais
de Cima, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma M. J. & Marcos, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de Nuno Álvares Pereira, 69, freguesia de Tomar
(São João Baptista), concelho de Tomar.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação e manutenção de
veículos automóveis, comércio de veículos automóveis, peças e aces-
sórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
José Luís Silva Boucho Marcos e Mário Augusto Rodrigues José.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

2 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745709

TECMAL — COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02326;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507272897; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 05/11072005.

Certifico que entre Carlos Miguel de Faria Pereira, casado com Carla
Maria Sousa Ferreira, na separação de bens, morador em Tomar, e
Sónia Sofia de Faria Pereira, solteira, maior, moradora em Seiça,
Ourém, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TECMAL — Comércio de Máquinas,
Ferramentas e Acessórios, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 110, 11-
-C, no lugar de Venda Nova, freguesia de Casais, concelho de Tomar.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: importação, exportação e comér-
cio de máquinas, ferramentas e acessórios. Importação, exportação e
comércio de tintas, vernizes e colas. Importação, exportação e co-
mércio de automóveis, acessórios e peças.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital social,
sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente

3 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio, António da Fon-
seca Pereira, casado, residente na Rua do Carvalhal, 6, em Fontainha,
Seiça, Ourém.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.
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2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade.
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

Balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745610

LUSOPISCINAS — COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE PISCINAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02335;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507442172; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/03082005.

Certifico que pelo sócio único Jorge de Carvalho Alves, divorcia-
do, morador em Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma LUSOPISCINAS — Comércio e Manu-
tenção de Piscinas, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua dos Voluntários da República,
150, 1.º, freguesia de Santa Maria dos Olivais, na cidade e concelho
de Tomar.

3.º

A sociedade tem como objecto: comércio, construção, montagem
e assistência técnica de piscinas e equipamentos para as mesmas.
Comércio de produtos para a manutenção de piscinas. Construção civil

4.º

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

5.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745822

AES, ARQUEOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02337;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507440919; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 02/05082005.

Certifico que entre Carla Isabel Lemos de Oliveira Estrela, soltei-
ra, maior, moradora em Lisboa, Sónia Duarte Ferreira, solteira, maior,
moradora em Santa Iria de Azoia, Loures; e Maria Helena da Costa
Lemos, solteira, maior, moradora em Tomar, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AES, Arqueologia, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Alameda de 1 de Março, 3, 1.º,

esquerdo, na cidade e concelho de Tomar, freguesia de Santa Maria
dos Olivais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de arqueologia e património histórico em geral.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
duas, nos valores nominais de dois mil e quatrocentos euros cada,
pertencendo cada uma delas a cada uma das sócias Carla Isabel Lemos
de Oliveira Estrela e Sónia Duarte Ferreira e uma, no valor nominal
de duzentos euros, pertencente à sócia Maria Helena da Costa Le-
mos.

2 — Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital so-
cial.

3 — Depende de deliberação das sócias 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 nomeadas gerentes as sócias Carla Isabel Le-
mos de Oliveira Estrela e Sónia Duarte Ferreira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745830

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA EIRA QUINTA
DA FORNALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02348;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507272013; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/21092005.

Certifico que entre José Augusto Vasconcelos, divorciado, e Ana
Margarida Godinho Vasconcelos, solteira, maior, moradores em To-
mar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola da Eira Quinta da
Fornalha, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada à Rua de Coim-
bra, 4, 3.º, direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, na cidade e
concelho de Tomar.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: criação e comercialização de bovi-
nos, equinos, caprinos, ovinos e outros animais; comércio de palhas
e outros produtos agrícolas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de quinhentos euros, pertencente ao sócio José Augusto
Vasconcelos e uma do valor nominal de nove mil e quinhentos euros,
pertencente à sócia Ana Margarida Godinho Vasconcelos.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital soci-
al, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento
da sociedade;

b) Judicial ou administrativamente;
c) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações 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 por

interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

Balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida:
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006583000

SCENARI 1 — GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02347;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507414276; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20092005.

Certifico que entre Pedro Miguel de Oliveira Nunes Henriques,
solteiro, maior, morador na Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira,
Paula Sofia Cardoso Jorge Branco, casada com Luís Miguel Bairrada
Jorge Branco, na comunhão de adquiridos, moradora em Tomar, e
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André Filipe de Medeiros Nunes, solteiro, maior, morador em To-
mar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SCENARI 1 — Gestão e Organi-
zação de Eventos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
68, 1.º, direito, freguesia de São João Baptista, cidade e concelho de
Tomar.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e organização de eventos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil e um euros e corresponde à soma de três quo-
tas no igual valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros
tituladas uma por cada um dos sócios.

2 — 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 são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes, uma das quais será obrigatoriamente a do ge-
rente Pedro Miguel de Oliveira Nunes Henriques.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582992

TRANSPORTES MOTA & CANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02346;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507195752; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20050915.

Certifico que entre Sónia Margarida Rodrigues Ferreira da Concei-
ção e marido, Carlos Miguel Filipe Mota da Conceição, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, moradores na Murteira, Madale-
na, Tomar, e Pedro Miguel Letra de Oliveira Canha, casado com Cris-
tina Isabel Filipe Mota Conceição Canha, na comunhão de adquiri-
dos, morador em Vale da Amoreira, Moita, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Mota & Canha, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, 18, no lugar
de Murteira, freguesia de Madalena, concelho de Tomar.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem, nacional e internacional.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil e um euros, e corresponde à soma de três quotas, do
valor nominal de dezasseis mil seiscentos e sessenta e sete euros cada,
uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital soci-
al, sejam fixados os respectivos termos e condições

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Sónia Margarida
Rodrigues Ferreira da Conceição e Pedro Miguel Letra de Oliveira
Canha.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582976

BONEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02343;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507455576; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 02/23082005.

Certifico que entre Josefina do Rosário Ribeiro Marques Boto, ca-
sada com Rui Manuel Generoso Boto, na comunhão de adquiridos,
moradora em Tomar, Maria José Ribeiro Marques Neves e marido,
João Rafael Ascensão Neves, casados na comunhão de adquiridos,
moradores em Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BONEMA, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta das Gorduchas, Centro

Comercial Intermarché, loja 2, freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Tomar.
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3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, actividades hote-
leiras e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma
do valor nominal de três mil e oitocentos euros titulada pela sócia
Josefina do Rosário Ribeiro Marques Boto, uma do valor nominal
de seiscentos euros titulada pela sócia Maria José Ribeiro Marques
Neves e uma do valor nominal de seiscentos euros titulada pelo
sócio João Rafael Ascensão Neves.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá ou não ser remu-
nerada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura da gerente Josefina
do Rosário Ribeiro Marques Boto.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Josefina do Ro-
sário Ribeiro Marques Boto, Maria José Ribeiro Marques Neves e João
Rafael Ascensão Neves.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582798

C. F.  N .  T. — CENTRO DE FORMAÇÃO E NOVAS
TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02206;
identificação de pessoa colectiva n.º 506564495; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/19082005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Pedro
Nuno dos Santos Silva, por renúncia em 9 de Fevereiro de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582739

JOSÉ AGUDA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01191;
identificação de pessoa colectiva n.º 502760877; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 06/19082005.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 11
de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582755

BATISTA & FONSECA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02222;
identificação de pessoa colectiva n.º 506737314; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 07/19082005.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
ao seu artigo 5.º, ficando o mesmo com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge Batista de

Oliveira.

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

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582763

PINAGRUS — SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE
DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00546;
identificação de pessoa colectiva n.º 500903549; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 01/29082005.

Certifico que foi registada a dissolução e enceramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 18
de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582801

QUINTA DA PESQUEIRA — EXPLORAÇÕES
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02197;
identificação de pessoa colectiva n.º 506477134; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/23082005.

Certifico que foi registada a cessação de funções da gerente Maria
Elisabete da Silva Fernandes Mateus, por renúncia em 28 de Junho de
2005.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582771

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO ALTO DA CEGONHA, S. A.

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00371/921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502872535.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Alves
Baião da Palma. 2002120846

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE FANGARIFAU, S. A.

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00372/921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502862017.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Alves
Baião da Palma. 2002120862
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SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS PINHEIRINHOS, S. A.

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00373/921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502862009.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Alves
Baião da Palma. 2002120897

TRANSPORTES BUTES, L.DA

Sede: Bairro de Miguel Torga, H-2, lote 50, freguesia do Torrão,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00632/021003; identificação de pessoa colectiva n.º 504505980;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 03/051003.

Certifico que Sílvia Maria Rodrigues Avença Butes renunciou à
gerência da sociedade supra por renúncia, com efeitos a partir de 7 de
Junho de 2005.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120218

BALTAZAR PESTANA — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 10-A, Torrão,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00627/020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506235564.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao ano de 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Alves
Baião da Palma. 2002120919

FLORICAÇA — PROJECTOS FLORESTAIS, L.DA

Sede: Rua do Professor Dr. Bento de Jesus Caraça, 16,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00506/980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504231723.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Alves
Baião da Palma. 2002120811

PADARIAS REUNIDAS DO TORRÃO, L.DA

Sede: Torrão, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00061/610329; identificação de pessoa colectiva n.º 500462470;
averbamento n.º 8 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 03 e 04/20051006.

Certifico que Ernestina das Dores Monteiro e Manuel Luís Gaio
Sequeira cessaram funções de gerentes da sociedade supra a partir de
26 de Setembro de 2005, tendo sido nomeados gerentes Jaquelino
Tomás Troles Sanona e António Filipe Manteiga Sanona, em 18 de
Setembro de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120269

ALMADA

HILÁRIO, CORREIA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 01407/
740808; identificação de pessoa colectiva n.º 500361223; data do
depósito: 27062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrrachinho. 1000293064

BARREIRO

RODRIGUES & FILIPE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00547/
19800520; identificação de pessoa colectiva n.º 500990654; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 1/22062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170338

UNISTOMA — UNIDADE DE ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02664/
19991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504697609; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 8/27062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007795221

NEOGAS — PROJECTO E MONTAGEM DE REDES
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01098/
19890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502169214; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 20/24062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011346258

BARRIFOR — SERVIÇO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01033/
19881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502052406; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 27/24062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154910

ELECTROPAVI — COMÉRCIO E MONTAGENS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01364/
19910726; identificação de pessoa colectiva n.º 502600810; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 41/24062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011203562

PEREIRA & PEGUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01229/
19900718; identificação de pessoa colectiva n.º 502414103; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/24062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170885

PEDRO MONTEIRO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02903/
20010530; identificação de pessoa colectiva n.º 504992481;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/15062005.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto ao artigo 2.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua Seis, Centro Comercial 2, loja 8, Cidade Sol,
freguesia de Santo António da Charneca, concelho do Barreiro.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202710

LAVANDARIA IDEAL DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01848/
19940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503264598; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202108

TRANSPORTES RIO NEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03278/
19730403; identificação de pessoa colectiva n.º 500426325; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 29/20062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010502310

PINTAGENTE, REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03235/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506458059; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202086

ANTUNES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03098/
20010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505330466; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 28/20062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170133

NUTRIQUIM — PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03086/
20020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505093294; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 03/20062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004374241

CASAL DA PAZ — TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02373/
19980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504132318; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/27062005.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155134

C. M. G. BAR — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03316/
20030811; identificação de pessoa colectiva n.º 506662659; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 30/21062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011346126

SILBAR — COMÉRCIO DE DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00979/
19880415; identificação de pessoa colectiva n.º 501979212;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 24; números e
data das apresentações: 33 e 35/24062005.

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

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto aos artigos 3.º, 4.º e 5.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores do activo social, é de cinco mil euros e corresponde a duas quo-
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tas com o valor nominal de três mil e quinhentos euros e de mil e
quinhentos euros, pertencentes à sócia Eugénia Maria da Silva Do-
mingos.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo da sócia, desde
já nomeada gerente, com dispensa de prestar caução.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura da referida
gerente.

Certifico ainda que António Miguel Peta renunciou à gerência em
30 de Maio de 2005.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202620

A TURMA DO PIJAMA — COMÉRCIO DE ROUPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02798/
20001009; identificação de pessoa colectiva n.º 505163241; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 37/24062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004710594

CARPIRES — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01285/
19910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502500220; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 23/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010578260

XAVIER MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 0947/
19871105; identificação de pessoa colectiva n.º 501900268; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 28/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007757915

NUNES & FARIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01969/
19950814; identificação de pessoa colectiva n.º 503476412; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 22/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008339998

BRISAS E VENTANIAS — ACTIVIDADES
NÁUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03052/
20020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505229145; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 20/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004375990

CREDÉBITO — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02583/
19990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504458213; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 19/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004375922

Q. L. INFOR — INFORMÁTICA, FORMAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01897/
19950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503358207; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 18/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004375892

REBELO & PITEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02950/
20010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505595168; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004375914

SILBAR — COMÉRCIO DE DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00979/
19880415; identificação de pessoa colectiva n.º 501979212; ins-
crição n.º 21; número e data da apresentação: 10/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170214

QUIMIBARRE — CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01218/
19900613; identificação de pessoa colectiva n.º 502402180; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/23062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011203422

PAULA C. M. P.  M .  PAULOS — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03242/
20030207; identificação de pessoa colectiva n.º 504630318; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 3/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170141

PASTELARIA, CROISSANTERIA BLUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02248/
19970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503919764; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 29/23062005.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154898

LUZIO & LUZIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00382/
19760903; identificação de pessoa colectiva n.º 500610720; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 40/24062005.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154073

BARRENDRIL — SOCIEDADE DE ENSAIOS
NÃO DESTRUTIVOS E RADIOLOGIA INDUSTRIAL

DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01225/
19900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502413336; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 28/24062005.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154928

COCIURB CONSTRUÇÃO CIVIL E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03517/
20050126; identificação de pessoa colectiva n.º 501627448; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 8/23062005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170435

COCIURB CONSTRUÇÃO CIVIL E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03517/
20050126; identificação de pessoa colectiva n.º 501627448; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 7/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170427

FIRST CLASS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03490;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/041026.

Certifico que, por escritura de 25 de Outubro de 2004, lavrada a
fl. 103 do livro n.º 269-F do Cartório Notarial da Baixa da Banheira,
foi constituída entre Pedro Roque de Jesus Landeiro e Florinda Mar-
ques Rodrigues a sociedade acima referida, cujo contrato é constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação First Class — Prestação
de Serviços e de Gestão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Cardoso Pires, 3,
1.º, B, freguesia e concelho do Barreiro.

3 — Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade deslo-
car livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e bem assim criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
assistência administrativa, contabilidade, secretariado, gestão estraté-
gica e financeira, assistência logística local, cobrança de facturas,
processamento de dados administrativos e de facturação para empre-
sas e particulares; cedência temporária de espaços e equipamentos;
preparação e promoção de acções publicitárias, planos de marketing,
estudos de mercado, inquéritos de satisfação e relatórios comerciais,
catálogos, brochuras e publicações para empresas e particulares.

2 — A sociedade poderá associar-se a outras entidades com vista à
constituição de sociedade, agrupamentos complementares de empre-
sas e parcerias, joint-ventures, consórcios e associações em partici-
pação, bem como adquirir participações em qualquer sociedade, mes-
mo com objecto social diferente do referido no número anterior.

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 pertencente a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ambos os sócios ficam, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida
se defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Os sócios podem fazer prestações suplementares de capital quando
a sociedade delas necessitar nos termos e condições a definir em as-
sembleia geral até dez vezes o capital social, bem como fazer à soci-
edade os suprimentos que esta careça.

Mais declararam sob sua inteira responsabilidade que o montante
do capital social foi depositado na Agência do BPI, na Avenida de
Miguel Bombarda no Barreiro e ficam desde já autorizados os geren-
tes designados a proceder ao levantamento do capital social, depo-
sitado nos termos legais, para fazer face às despesas com a realização
deste contrato, seu registo e publicações, e com a instalação da soci-
edade, bem como a efectuar quaisquer contratos, nomeadamente,
compras, vendas, arrendamento e trespasse quaisquer actos de registo
predial, antes do registo da sociedade.

Adverti os outorgantes da obrigação de requerer o registo deste acto
no prazo de três meses, a contar desta data.

Foram exibidos:
a) Certificado de admissibilidade de firma emitido em 11 de Outu-

bro do corrente mês, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva com o

n.º P 507132505, emitido em 11 de Outubro de 2004 com o código
74.872.

Esta escritura foi lida e seu conteúdo explicado aos outorgantes em
voz alta e na presença simultânea de ambos.

Conferi e está conforme.

15 de Novembro de 2004. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2007795620

GRÂNDOLA

NUNES & SILVA MENDES, L.DA

Sede: Avenida de Jorge Nunes, 103-B-1, freguesia e concelho
de Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00657/
051006; identificação de pessoa colectiva n.º P 507369831; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/051006.

Certifico que por Armindo da Silva Mendes, divorciado, residente
na Avenida de Gargel do Amaral, 12, 1.º, direito, Damaia, Amadora,
e Francisco António Gonçalves Pereira Nunes, casado com Francisca
Bárbara Henriques Bate Nunes, comunhão de adquiridos, Rua do Con-
de Bracial, lote 10, Relvas Verdes, Santiago do Cacém, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nunes & Silva Mendes, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Jorge Nunes, 103-

-B-1, freguesia e concelho de Grândola.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes, desaterros e cons-
truções civis e obras públicas; comércio e transporte de inertes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Ar-
mando da Silva Mendes; e uma do valor nominal de quinhentos euros,
pertencente ao sócio Francisco António Gonçalves Pereira Nunes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao valor do 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 suficiente a intervenção de
um gerente.

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Armindo da Silva
Mendes.

5 — A gerência tem os mais amplos poderes em direito permitidos
para em nome e representação da sociedade: abrir contas bancárias e
movimentá-las através de cheques, de acordo com o n.º 2 do arti-
go 63.º-C da Lei Geral Tributária, sacar e endossar letras e cheques,
subscrever livranças, solicitar aberturas de crédito, garantias bancárias,
contas correntes e alvarás junto das entidades competentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consen-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800382

MOITA

IBORJA — SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Prof. Rui Luís Gomes, 6, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02523/
20050729; identificação de pessoa colectiva n.º P 507322274;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050729.
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Certifico que foi constituída sociedade unipessoal por Ismael Pe-
reira de Borja e que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma IBORJA — Sociedade Construção Ci-
vil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Prof. Rui Luís Go-
mes, 6, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da Moita.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
podem ser criadas sucursais, agências, delegações e outras formas lo-
cais de representação no país e estrangeiro.

2.º

O seu objecto é construção civil, obras públicas e particulares, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Co-
mércio de Materiais de Construção Civil.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado a dinheiro, é de cin-
co mil euros, e corresponde a uma única quota.

2 — Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio,
desde já nomeado gerente, com dispensa de prestar caução.

2 — A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura do
referido gerente.

5.º

O sócio fica autorizado à celebração de negócios jurídicos com a
sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto daquela.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, depositado na conta bancária da sociedade, a fim de
satisfazer as despesas de constituição, registo e publicações da socie-
dade, bem como a aquisição de bens e equipamentos necessários para
o início da sua actividade, podendo celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos antes de efectuado o registo definitivo, bem como, a celebrar
contratos de trabalho com trabalhadores a admitir e contratos de
prestação de serviços, entre a data da escritura e a efectivação do
registo comercial.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Cristina Maria Lucas Bolina.
2011346932

CONSTRUÇÕES CRISVIL — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro do 1.º de Maio, Quinta Romão, Penteado, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02355/
20040213; identificação de pessoa colectiva n.º 506767736;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 4 e 5/20050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou à
gerência Leonor Delgado de Jesus Tavares em 19 de Maio de 2005,
e que foi alterado parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do arti-
go 4.º e aditamento do n.º 3 do mesmo artigo.

Estrutura da gerência.
Pertence ao sócio único ou a não sócios.
Gerência: Manuel Fernando Júlio Romão.

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

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Cristina Maria Lucas Bolina.
2011347254

MONTIJO

PRAÇA DAS FESTAS, ANIMAÇÃO E ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Pais, 77, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 02413/
990507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/990507.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Praça das Festas, Animação e
Actividades Hoteleiras, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Pais, 77, fregue-
sia e concelho do Montijo.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência,
bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bar e discoteca,
organização de festas, organização de espectáculos, eventos sociais,
publicidade, relações públicas, animação e actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dois
milhões de escudos e corresponde à soma de cinco quotas: uma do
valor nominal de oitocentos mil escudos, pertencente ao sócio José
Rafael Ramos Martins; duas iguais do valor nominal de quatrocentos
mil escudos, cada, pertencente uma a cada um dos sócios Domingos
Jorge Ramos Martins e Armando António Costa Ribeiro; e duas iguais
de duzentos mil escudos cada, pertencente uma a cada um dos sócios,
Carlos Manuel Barata Duarte e José Manuel Morgado Coelho.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua cri-
ação, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e
ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está !exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se pela
forma que entender mais conveniente, a quaisquer entidades singula-
res ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fisca-
lização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar validamente obrigada, é necessária a
intervenção de três gerentes.

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social,
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede so-
cial.

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de negóci-
os celebrados, em seu nome, pela gerência, bem como a aquisição,
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das
Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º e quaisquer
outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

17 de Maio de 1999. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000194584
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PALMELA

CABOVISÃO — TELEVISÃO POR CABO, S. A.

Sede: Poços, Vale de Tourod, freguesia e concelho de Palmela

Capital social: 2 000 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01357/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503062081; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 01/310399.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada cópia autenticada da escri-
tura onde consta a fusão por incorporação da sociedade identificada
em epígrafe, tendo sido parcialmente alterada a redacção do contrato
social da sociedade no que diz respeito ao artigo 3.º, e artigos 6.º, 7.º,
12.º, 15.º e aditam-lhe um novo artigo, o 21.º, a qual passa a ser a
seguinte:

3.º

1 — A sociedade tem por objecto a instalação, exploração, comer-
cialização e assistência técnica, sistemas de transmissão de imagens e
sinal televisivo por cabo; a prestação de serviços de telecomunica-
ções e ou televisão, ou directa ou indirectamente com eles relaciona-
dos, seja qual for o sistema ou suporte físico de transmissão; a comer-
cialização ou prestação de serviços multimédia ou audiovisuais, sejam
eles de que natureza forem, através da rede de transmissão de tv por
cabo ou outra.

2 — A sociedade, por deliberação do conselho de administração,
poderá adquirir participações sociais em outras sociedades, mesmo com
objecto social diferente do seu ou reguladas por leis especiais, bem
como associar-se em agrupamentos europeus de interesse económico,
agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou associa-
ções em participação.

6.º

1 — As acções serão tituladas, nominativas ou ao portador, mas
podem ser convertidas em escriturais.

2 — Os títulos de acções poderão incorporar um qualquer número
de acções.

3 — Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão supor-
tados pelos accionistas que requeiram tais operações.

4 — Os títulos de acções definitivos e provisórios serão assinados
pelo presidente do conselho de administração ou por dois administra-
dores, podendo as assinaturas ser de chancela por eles autorizada.

7.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem direito a voto
até ao montante legal, bem como qualquer título de divida legalmente
permitido, designadamente obrigações convertíveis em acções.

12.º

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos apurados em cada reunião, salvo se a lei ou os
presentes estatutos exigirem maioria qualificada.

2 — A cada dez acções corresponde um voto.

15.º

1 — O conselho de administração reunirá por convocação do res-
pectivo presidente e com a periodicidade que o mesmo conselho en-
tender.

2 — O conselho de administração só poderá deliberar desde que esteja
presente a maioria dos seus membros, podendo estes fazer-se repre-
sentar por outro membro do conselho de administração.

3 — As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria absoluta de votos, tendo o presidente voto de
qualidade e sendo obrigado a decidir.

21.º

O conselho de administração poderá a todo o tempo designar um
secretário da sociedade, o qual assumirá as competências previstas na
lei. Neste caso, o secretário da mesa da assembleia geral cessará ime-
diatamente as suas funções.

29 de Julho de 1999. — A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 3000194611

TRANSCARNES, COMÉRCIO POR GROSSO
DE CARNES FRESCAS, FUMADAS, TRANSFORMADAS

E CONGELADAS, L.DA

Sede: Lagameças, CCI 10 921, Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00460/
890927; identificação de pessoa colectiva n.º 502224800;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 08; números e
data das apresentações: 09 e 10/20041029.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade in-
dicada em epígrafe foi depositada escritura onde consta a cessação de
funções de gerente por parte da ex-sócia Elizabete Maria dos Santos
Marçalo Calvo, por renúncia em 15 de Outubro de 2004, e a altera-
ção parcial do contrato no que diz respeito aos artigos 1.º e 4.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TRANSCARNES, Comércio
por Grosso de Carnes Frescas, Fumadas, Transformadas e
Congeladas, L.da, tem a sua sede em Lagameças, CCI 10 921, fregue-
sia de Poceirão, concelho de Palmela.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos sócios
Vítor Manuel Pinho da Cruz Calvo e Maria Luísa Alegria Pinho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se artuivado na pasta respectiva.

15 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063214

KEYLAB — SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOGÍSTICA, S. A.

Sede: Brejos de Carreteiros, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02129/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505355710; data
da apresentação: PC-29062004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das mesmas e
a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

21 de Setembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004669225

SANTIAGO DO CACÉM

SÉRGIO DOS SANTOS E CAIO DOS SANTOS, L.DA

Sede: Rua dos Centenários da Independência, 13,
Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00210/780225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500739374; averbamento n.º 02 às inscrições n.os 5 e 8 e ins-
crição n.º 14; números e data das apresentações: of. 01 e 02/
20050721.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções da gerente Maria Isabel Ramos Claudino, por

renúncia em 28 de Junho de 2005.
Cessação de funções da gerente Sónia Margarida Ramos Claudino

Marques Gonçalves, por renúncia em 28 de Junho de 2005.
Nomeação dos gerentes Carlos António Lopes da Fonseca, soltei-

ro, maior, Rua de António Vilar, 46, Sobreda, Almada, e Nuno Mi-
guel Lopes da Fonseca, casado, Quinta Velha, Via Rápida, Monte da
Caparica, Almada, por deliberação de 28 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344634
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PADARIA GRÃO DOURO, L.DA

Sede: Zona da Indústria Ligeira, Um, lote 9, Vila Nova
de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 00607/921019; identificação de pessoa colectiva n.º 502855860;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/20050906.

Certifico que foi registado o aumento de capital da sociedade em
epígrafe, tendo o aumento sido de € 25 000 para € 125 000, realiza-
do em dinheiro e subscrito em partes iguais por ambos os sócios e
consequentemente sido alterado o contrato de sociedade quanto ao
artigo 3.º do referido contrato de sociedade, que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro, é de
cento e vinte e cinco mil euros, sendo representado por duas quotas
assim distribuídas: uma quota com o valor nominal de sessenta e dois
mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Joaquim da Silva Manuel;
e outra, com o valor nominal de sessenta e dois mil e quinhentos euros,
pertencente à sócia Georgina Maria Duarte Correia Silva.

Conferi, está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344650

JBJF — MONTAGENS E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Avenida de Sines, lote 31, Vila Nova de Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 01340/040408; identificação de pessoa colectiva n.º 505472414;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/20050719.

Certifico que foi registado o aumento de capital da sociedade em
epígrafe, tendo a alteração sido quanto ao artigo 3.º do referido con-
trato de sociedade, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado e subscrito em dinheiro é
de cento e cinquenta e nove mil seiscentos e setenta e sete euros e
quarenta e dois cêntimos, sendo representado por duas quotas assim
distribuídas: uma de cento e vinte e três mil setecentos e cinquenta
euros, pertencente ao sócio José Luís Martins Batalha; e, outra de
trinta e cinco mil novecentos e vinte e sete euros e quarenta e dois
cêntimos, pertencente ao sócio António Inácio Maria.

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

Conferido e conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344677

PANIFICADORA DE SANTIAGO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 1 e 3,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00084/610427; identificação de pessoa colectiva
n.º 500572070; averbamento n.º 05 à inscrição n.º 7, averbamento
n.º 06 às inscrições n.os 7 e 8 e averbamento n.º 07 à inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 1 a 4/20050804.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Recondução dos gerentes Joaquim José Vitorino Soares e Ramiro

de Jesus Pereira para o biénio de 2003-2004.
Data da deliberação: 26 de Abril de 2003.
Recondução dos gerentes Joaquim José Vitorino Soares e Ramiro

de Jesus Pereira para o biénio de 2005-2006.
Data da deliberação: 12 de Março de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344693

ANGAL — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Bairro Horizonte, lote 80, Vila Nova de Santo André,
Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 01398/050223; identificação de pessoa colectiva n.º 507147898;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050701.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva fotocópia da escri-
tura de onde consta a dissolução e enceramento da liquidação da so-
ciedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 22 de Junho
de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344383

N. J. MARQUES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de João de Sousa Farelo, 37, Cercal do Alentejo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00881/971007; identificação de pessoa colectiva
n.º 503972380; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20050823.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva fotocópia da escri-
tura de onde consta a dissolução e enceramento da liquidação da so-
ciedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 30 de Agosto
de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344715

O LARGO DO CHAFARIS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01425/050909; identificação de pessoa colectiva
n.º 507310101; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
20050909.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe
constituído por João Manuel Gonçalves de Oliveira e mulher, Liliana
Cristina Caeiro Bartolomeu de Oliveira, casados na comunhão de
adquiridos, Rua de Manuel da Fonseca, 88, Santiago do Cacém, por
escritura de 14 de Julho de 2005, exarada a fl. 44 do livro n.º 294-F
do Cartório Notarial de Santiago do Cacém, que se rege pelas cláusu-
las constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma O Largo do Chafaris — Activida-
des Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua Oito, 42 e 44, na fregue-
sia de Ermidas do Sado, concelho de Santiago do Cacém.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transfe-
rida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste no estabelecimento de restauração e bebi-
das, actividades hoteleiras.

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencente uma a cada sócio.

4.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sem-
pre que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, insolvente, interdito ou ina-

bilitado por sentença judicial transitada em julgado ou sendo pessoa
colectiva, ter sido dissolvido;
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c) Infracção às normas, legais ou estatutárias, que regem a cessão
de quotas.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço social e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

5.º

Salvo acordo em contrário, o preço da amortização da quota ad-
quirida nos casos previstos no artigo 4.º será o que, pelo último ba-
lanço aprovado, corresponder ao valor nominal, acrescido da parte
proporcional das reservas.

6.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de dois ou três gerentes,
consoante for deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 — Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.

7.º

1 — A cessão de quotas é livre, entre os sócios, seus descendentes
e respectivos cônjuges, dependendo do consentimento da sociedade a
cessão a estranhos.

2 — No caso de cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios em segundo, terão direito de preferência.

8.º

À gerência é expressamente vedado obrigar a sociedade em actos
ou contratos alheios ao objecto da sociedade, nomeadamente em fi-
anças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes.

9.º

Mediante deliberação unânime dos sócios podem ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante máximo de dez vezes
o capital social, nas condições a definir em assembleia geral, convo-
cada para o efeito.

10.º

A sociedade pode adquirir participações em quaisquer sociedades
mesmo com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos comple-
mentares de empresas, constituir associações em participação e con-
sórcios.

Conferi, está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344758

ANTHURIANA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01424/050901; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050901.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe,
constituído por Patrick Raoul Vez, casado com Cármen Alba Luz
Perdomo Vez, na separação de bens, Calle E. W. Palmer, n.º 13, San-
to Domingo, República Dominicana, por escritura de 26 de Agosto
de 2005, exarada a fl. 22 do livro n.º 6-A do Cartório Privativo da
Dr.ª Teresa Isabel Nóbrega, Évora, que se rege pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ANTHURIANA, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Monte do Forno de Cal, fre-

guesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.
3 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do

mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como a
instalar, manter ou extinguir filiais ou outras formas locais de repre-
sentação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: horticultura, floricultura, aquicultura,
importação e exportação de produtos relacionados com estas activi-
dades.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio, Patrick Raoul Vez, representado do ou-
torgante.

2 — O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares até
ao montante global de duas vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
a designar pela sociedade, ficando desde já nomeado gerente o dito
sócio Patrick Raoul Vez.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

Conferi, está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344774

SUPERMERCADOS SUSANA, L.DA

Sede: Avenida de Santiago, loja 1, Vila Nova de Santo André,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 00639/930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502971673;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20050729.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva fotocópia da escri-
tura de onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da so-
ciedade em epígrafe, não tendo as contas sido aprovadas por a mes-
ma nunca ter tido actividade.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344790

ELECTROSIDIAS — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE SIMÕES & DIAS, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, expansão 3, lote 15, Vila Nova
de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 00679/931130; identificação de pessoa colectiva n.º 503127000;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/20050727.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da soci-
edade em epígrafe, tendo a alteração sido quanto aos artigos 1.º, 2.º,
5.º e 6.º do referido contrato de sociedade, que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

Denomina-se ELECTROSIDIAS — Assistência Técnica de Simões
& Dias, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial Ligeira, expansão 3,
lote 15, em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André,
concelho de Santiago do Cacém.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto assistência técnica de equipamentos
de hotelaria, electrodomésticos, electricidade de baixa tensão e auto,
assistência técnica de equipamentos electrónicos e instrumentação.
Venda de equipamentos de hotelaria, electrodomésticos e artigos eléc-
tricos.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou
mais gerentes, ficando desde já nomeado como gerente Francisco José
Marreiros Simões.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.

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

Conferido e conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010344804
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SEIXAL

PONTO DE EXCLAMAÇÃO — SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7028/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506347974;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e
data das apresentações: 05 e 06/050121.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, ten-
do em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do valor
nominal de dois mil e quatrocentos euros do sócio Duarte Nuno Tor-
rinha Pirra Xarepe e uma do valor nominal de dois mil e seiscentos
euros da sócia Maria Rosa Sampaio Pastorinho Cravo.

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Rosa Sampaio

Pastorinho Cravo.
5 — (Mantém-se.)

Mais certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 06/050121.
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Ventura Paleta

Duarte, por renúncia em 10 de Janeiro de 2005.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Florência Tonim.
2010431600

RODRIGUES PRATAS & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1850/
891207; identificação de pessoa colectiva n.º 502257202; inscri-
ções n.os 11 e 13; números e data das apresentações: 02 e 03/
031022.

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

11 — Averbamento n. 1, apresentação n.º 02/031022.
Cessação de funções do gerente João Dunões Nunes Gomes Parra,

por destituição, a partir de 23 de Setembro de 2003.
13 — Apresentação n.º 03/031022.
Designação de gerentes dos sócios José António Gonçalves Rodri-

gues e Inocência dos Anjos Pinto Ribeiro Rodrigues em 4 de Outubro
de 2003.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. — A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 2006158732

F. ALMEIDA — CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITADAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7385/
031021; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/
031021.

Constituição de sociedade

Fernanda Maria Evaristo de Almeida, natural da freguesia da Pena,
concelho de Lisboa, número de identificação fiscal 188128123, di-
vorciada, residente na Rua de Santa Ingrácia, lote 4408, Pinhal Gene-
ral, 2865-332 Fernão Ferro, portadora do bilhete de identidade
n.º 7832194, de 5 de Agosto de 1999, passado pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Diz a outorgante que pelo presente contrato constitui uma socie-
dade comercial unipessoal por quotas que se regerá pelas disposições
constantes dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma F. Almeida — Construção Civil e
Empreitadas, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Valentim Cor-
reia, 12, 1.º, direito, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

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

3 — É dispensada a deliberação do sócio para a criação de sucur-
sais, agências delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a execução de trabalhos de constru-
ção civil e empreitadas.

4.º

Capital

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

5.º

Gerência

1 — A gerência fica a cargo da sócia Fernanda Maria Evaristo de
Almeida, desde já designada como gerente.

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

6.º

Participações

Mediante prévia deliberação da sócia, a sociedade poderá adquirir
participações sociais em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por lei especial e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

7.º

Disposições finais

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. — A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 2006158716

SESIMBRA

MACNERO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00751;
identificação de pessoa colectiva n.º 502316187; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 10; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/030930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o ex-sócio Pe-
ter Josef Assion renunciou à gerência em 24 de Janeiro de 2003, e
foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto social, tendo ficado com
o seguinte teor:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas com o valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada, pertencentes ao sócio Alfred Becker.

4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, fica a cargo do sócio, desde já nomeado gerente, com dis-
pensa de caução e com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 49 — 9 de Março de 2006 5069

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, designadamente a compra e venda de bens móveis e imóveis é
suficiente a assinatura de um gerente.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês dos
Santos Antunes. 2004243031

SETÚBAL

ACTIO CONDUCTI — PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01667/
850408; identificação de pessoa colectiva n.º 501522620; inscri-
ções n.os 05 e 09; números e data das apresentações: 01, 05 e 06/
20051006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento de capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 240,42 euros, por in-

corporação de reservas livres, quanto a 238,02 euros por Custódio
Manuel Graça de Oliveira e 2,40 euros por Armando Paulo Graça de
Oliveira, casado com Ana Margarida Sousa Lopes de Oliveira, na
comunhão de adquiridos, Avenida de D. João II, 28, 3.º, esquerdo,
Setúbal.

Capital após o reforço: 100 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Custódio Manuel Graça de Oliveira — 99 000 euros;
2) Armando Paulo Graça de Oliveira — 1000 euros.
Transformação em sociedade anónima, por deliberação de 26 de

Setembro de 2005, tendo em consequência, o contrato de sociedade
ficado com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACTIO CONDUCTI — Projectos e
Construções, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Setúbal, na Avenida da Inde-
pendência das Colónias, 24, 3.º, C, freguesia de São Julião, concelho
de Setúbal.

2 — Poderá transferir-se a sede para qualquer outro local do terri-
tório português ou do estrangeiro por decisão do administrador.

3 — Poderá igualmente o administrador decidir a constituição ou a
extinção de sucursais, agências, delegações ou quaisquer formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a consultoria técnica, estudos e pro-
jectos de arquitectura e engenharia e, ainda, a construção civil e obras
públicas, construção de prédios para venda, revenda de prédios adqui-
ridos para esse fim e a aquisição e venda, por grosso, de materiais de
construção.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir ou alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas, celebrar contratos de consórcio e de
associação em participação, bem como gerir a carteira de títulos que
lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de cem mil euros e é representado por cem mil
acções, com o valor nominal de um euro cada uma, estando inteira-
mente realizado em dinheiro e outros valores.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis nos termos da lei.

2 — As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50,
100, 1000, 5000, 10 000, 20 000 ou 50 000 acções, a todo o tempo
substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

3 — Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados
pelo administrador.

4 — A sociedade pode emitir acções escriturais nos termos da lei e
bem assim converter as acções tituladas em escriturais.

ARTIGO 7.º

1 — Na subscrição das acções representativas de aumento de capi-
tal em dinheiro, terão preferência os accionistas proporcionalmente
ao número de acções que possuírem à data da elevação do capital.

2 — A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito de pre-
ferência dos accionistas relativamente a qualquer aumento de capital
e nomeadamente para um aumento decidido ou a decidir pelo admi-
nistrador, nos termos admitidos por lei.

ARTIGO 8.º

1 — Na realização de entradas referentes a aumento de capital
social, o accionista entrará em mora, nos termos legais, após inter-
pelação.

2 — Os accionistas que se encontrem em mora serão avisados por
carta registada de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias para
efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida de juros
moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de perderem a
favor da sociedade as acções em relação às quais se verificar a mora
e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas acções.

3 — As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das por carta registada aos interessados.

4 — Deve também ser publicado um anúncio onde constem, sem
referência aos titulares, os números das acções perdidas a favor da
sociedade e a data da perda.

5 — As acções serão oferecidas aos demais accionistas na propor-
ção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns não
manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuseram a ad-
quiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

6 — Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos previstos
na lei, em conformidade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias den-
tro dos limites legais e praticar sobre elas todas as operações que a lei
permita.

2 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumento de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar di-
versamente.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração
e fiscalização da sociedade

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo no-
minativas, ou registado em seu nome nos livros da sociedade ou de-
positado em cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo
ao portador.

2 — O depósito em instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem assistir às reuniões da assembleia geral.
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4 — Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista ou pelas pessoas a quem a lei atribuir esse
direito, podendo, os que não possuírem o número de acções necessá-
rio para terem direito de voto, agrupar-se por forma a perfazê-lo,
devendo designar por acordo um só de entre eles para os representar
na assembleia geral.

5 — As representações previstas no número anterior serão comu-
nicadas por carta ao presidente da mesa da assembleia geral, com a
assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até oito dias úteis antes da data designada para
a assembleia.

6 — As acções em mora não têm direito de voto.
7 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os

accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resulte da divisão por 100 do número de acções que possuam, sem
qualquer limite.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos de quatro em quatro anos, podendo ser reeleitos por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

1 — As reuniões da assembleia geral serão convocadas mediante
anúncios publicados no com a antecedência mínima legal no Diário
da República e num jornal da localidade da sede da sociedade ou, na
falta deste, num dos jornais aí mais lidos.

2 — A assembleia geral reunirá uma vez por ano, nos três meses
subsequentes ao termo de cada exercício, para apreciação da situação
anual da sociedade, do relatório de gestão, balanço e contas, ou sem-
pre que o órgão de administração ou o de fiscalização o julguem ne-
cessário ou quando requerida por accionistas possuidores de acções,
averbadas ou depositadas com a antecedência mínima de 30 dias e que
representem, pelo menos, 5 % do capital social.

3 — Os accionistas que estejam em condições de requerer a convo-
cação de uma assembleia geral devem fazê-lo em carta com assinatu-
ra reconhecida, indicando com precisão os assuntos a incluir na or-
dem do dia.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade é administrada por um só administrador eleito por
um período de quatro anos e reelegível uma ou mais vezes.

2 — O administrador caucionará o exercício do seu cargo pela for-
ma que a assembleia geral vier a fixar.

3 — A caução determinada pode ser substituída pelo administrador
por um contrato de seguro a favor da sociedade suportando esta os
encargos na parte em que a indemnização exceda dois mil e quinhen-
tos euros.

ARTIGO 15.º

1 — O administrador exercerá os mais amplos poderes de gestão
dos negócios e interesses da sociedade, com as competências que por
lei e por este contrato lhe são conferidas e aquelas que a assembleia
geral especialmente lhe atribuir.

2 — Compete nomeadamente ao administrador, sem prejuízo das
demais atribuições que a lei e este contrato lhe conferem:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos e ope-
rações relativos ao seu objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbritagens;

c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

d) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
e) Realizar quaisquer operações comerciais e bancárias que interes-

sem à sociedade.
ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um só administrador.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 17.º

1 — A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único que
deverá ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

2 — A eleição e o desempenho de funções de fiscalização pelo fis-
cal único ou pelo suplente serão regulados pelas disposições legais
respeitantes ao revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte
aplicável, pelo disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus membros.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 18.º

1 — Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias
necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, serão
destinados aos fins que a assembleia geral deliberar, podendo ser to-
talmente aplicados a reservas ou distribuídos pelos accionistas ou uma
coisa e outra.

2 — Em cada exercício poderá ser constituída uma reserva para
estabilização dos dividendos até ao limite que a assembleia geral de-
terminar.

Administrador e fiscal únicos designados em 26 de Setembro de
2005.

Administrador único — Custódio Manuel Graça de Oliveira, casa-
do, Rua da Praia da Saúde, 11, 3.º, B, Setúbal.

Fiscal único — Oliveira, Reis & Associados, SROC, L.da, Avenida
de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa, representada por José
Vieira dos Reis; suplente — Fernando Marques de Oliveira, ROC, ca-
sado, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011081092

PUPS — COMÉRCIO DE POLISTIRENOS
PARA DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04811/
980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504654195; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 02/20050930.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 401 250$, por incor-

poração de reservas, em partes iguais pelos sócios, tendo em conse-
quência o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, está integralmente
realizado em dinheiro e nos demais bens e valores do activo, confor-
me escrituração, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de seis
mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes, uma a cada um dos
sócios João Miguel Huguenin Duarte Ferreira, José Inácio de Sousa e
Holstein, Filipe Maria de Sousa e Holstein e Pedro Dinis Huguenin
Duarte Ferreira.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006880632

SAUL PEREIRA — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06538/
20020219; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 07/20051006.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o artigo 1.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Saul Pereira — Construções,
Unipessoal, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 49 — 9 de Março de 2006 5071

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Leiria, 1,
traseiras, garagem 5, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011081106

WAIMEA — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE SURF
E SKATE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05738/
20000816; identificação de pessoa colectiva n.º 505046733; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 01/20051007.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011080215

ESTORES DO SADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06832/
20021004; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 02/20051007.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sede social é na Avenida de Jaime Cortesão, 18, freguesia de São
Sebastião, concelho de Setúbal, podendo por deliberação do gerente a
mesma ser mudada, dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2007610280

SOCIEDADE DE VINHOS DA HERDADE DE ESPIRRA
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07866/
20051010; identificação de pessoa colectiva n.º 504988387;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 06 e 07/20051010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o artigo 1.º
do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sociedade de Vinhos da Herda-
de de Espirra — Produção e Comercialização de Vinhos, S. A., e é
constituída por tempo indeterminado.

1 — A sociedade tem a sua sede no Pólo Industrial da Portucel,
Mitrena, na freguesia do Sado, concelho de Setúbal.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
criar e manter, transferir ou encerrar, no país ou no estrangeiro, outros
estabelecimentos, sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma
de representação social, bem como deslocar a sua sede dentro do
concelho de Setúbal ou para concelho limítrofe.

Cessação de funções de Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, SROC, L.da, em 28 de Junho de 2005, por renúncia.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006885022

PORTUCEL — EMPRESA PRODUTORA DE PASTA
E PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05888/
20001204; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 29; número e data
da apresentação: 08/20051010.

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

Cessação de funções de Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, SROC, L.da, em 28 de Junho de 2005, por renúncia.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006355260

ENERPULP — COGERAÇÃO ENERGÉTICA
DE PASTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07867/
20051010; identificação de pessoa colectiva n.º 504650963;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02 e inscrições n.os 03 e 04;
números e data das apresentações: 09, 10 e 11/20051010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o artigo 2.º
do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Pólo Industrial da Portucel,
Mitrena, na freguesia do Sado, concelho de Setúbal.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá criar e manter, no país ou no estrangeiro, agências, delega-
ções ou qualquer outra forma de representação social, bem como des-
locar a sua sede dentro do concelho de Setúbal ou para concelho limí-
trofe.

Mais certifico que houve cessação de funções de Belarmino Mar-
tins, Eugénio Ferreira & Associados, SROC, L.da, e Belarmino Gon-
çalves Martins, em 28 de Junho de 2005, por renúncia.

Designação do fiscal único efectuada em 24 de Agosto de 2005:
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, L.da, Avenida da Li-
berdade, 245, 8.º, A, Lisboa, representada por Ana Maria Ávila de
Oliveira Lopes Bertão, casada, Rua de Ramalho Ortigão, 35-B, bloco C,
3.º, direito, Parede, Cascais, ou Abdul Nasser Abdul Sattar, casado,
Rua de Amélia Rey Colaço, 6, 6.º, D, Urbanização da Portela, Saca-
vém, Loures; suplente — José Manuel Henriques Bernardo, ROC, ca-
sado, Quinta do Património, lote 27, 12.º, B, Sacavém.

Prazo: triénio em curso.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2009415167

SPCG — SOCIEDADE PORTUGUESA DE CO-GERAÇÃO
ELÉCTRICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03600/
940418; identificação de pessoa colectiva n.º 503218359;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 12 e 13/20051010.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, SROC, L.da, e Belarmino Gonçalves Martins, em 28 de
Junho de 2005, por renúncia.

Designação do fiscal único, efectuada em 24 de Agosto de 2005:
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, L.da, Avenida da Li-
berdade, 245, 8.º, A, Lisboa, representada por Ana Maria Ávila de
Oliveira Lopes Bertão, casada, Rua de Ramalho Ortigão, 35-B, bloco C,
3.º, direito, Parede, Cascais, ou Abdul Nasser Abdul Sattar, casado,
Rua de Amélia Rey Colaço, 6, 6.º, D, Urbanização da Portela, Saca-
vém, Loures; suplente — José Manuel Henriques Bernardo, ROC, ca-
sado, Quinta do Património, lote 27, 12.º, B, Sacavém.

Prazo: para o triénio em curso.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006885332

SETIPEL — SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A INDÚSTRIA
PAPELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07868/
20051010; identificação de pessoa colectiva n.º 504664107;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02 e inscrições n.os 03 e 04;
números e data das apresentações: 14, 15 e 16/20051010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o artigo 2.º
do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Pólo Industrial da Portucel, em
Mitrena, na freguesia do Sado, concelho de Setúbal.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá criar e manter, no país ou no estrangeiro, agências, delega-
ções ou qualquer outra forma de representação social, bem como des-
locar a sua sede dentro do concelho de Setúbal ou para concelho limí-
trofe.

Mais certifico que houve cessação de funções de Belarmino Mar-
tins, Eugénio Ferreira & Associados, SROC, L.da, e Belarmino Gon-
çalves Martins, em 28 de Junho de 2005, por renúncia.

Designação do fiscal único efectuada em 24 de Agosto de 2005:
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, L.da, Avenida da Li-
berdade, 245, 8.º, A, Lisboa, representada por Ana Maria Ávila de
Oliveira Lopes Bertão, casada, Rua de Ramalho Ortigão, 35-B, bloco C,
3.º, direito, Parede, Cascais, ou Abdul Nasser Abdul Sattar, casado,
Rua de Amélia Rey Colaço, 6, 6.º, D, Urbanização da Portela, Saca-
vém, Loures; suplente — José Manuel Henriques Bernardo, ROC, ca-
sado, Quinta do Património, lote 27, 12.º, B, Sacavém.

Prazo: triénio em curso.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2009415248

PORTUCEL FLORESTAL — EMPRESA
DE DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07869/
20051010; identificação de pessoa colectiva n.º 503025780;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 24; números
e data das apresentações: 17 e 18/20051010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o artigo 2.º
do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Pólo Industrial da Portucel,
Mitrena, na freguesia do Sado, concelho de Setúbal.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá criar e manter, em qualquer ponto do território nacional ou
fora dele, agências, delegações ou qualquer outra forma de representa-
ção, bem como, ouvido o órgão de fiscalização, deslocar a sua sede
dentro do concelho de Setúbal ou para concelho limítrofe.

Mais certifico que houve cessação de funções de Belarmino Mar-
tins, Eugénio Ferreira & Associados, SROC, L.da, em 28 de Junho de
2005, por renúncia.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2009415183

TECNIKART — COMÉRCIO DE KART, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07800/
20050804; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050804.

Certifico que Manuel Pedro Simões Silva Dias, casado com Maria
de Lurdes Martins Rego Dias, na comunhão de adquiridos, Praceta
dos Malmequeres, 24, 3.º, esquerdo, Montijo, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma TECNIKART — Comércio de Kart,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede em IMA Park, armazém 327,
Estrada Nacional n.º 10, Pontes, 2910-828 Setúbal, freguesia da Gam-
bia, Pontes e Alto da Guerra, concelho e distrito de Setúbal.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes.

3 — Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá igualmente
criar sucursais, agencias, delegações ou outras formas de representa-
ção social no território português.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio de karts, acessórios para
karts e assistência técnica.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à única quota pertencente ao
sócio Manuel Pedro Simões Silva Dias.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em
juízo e fora dele fica a cargo do sócio Manuel Pedro Simões Silva
Dias, desde já nomeado gerente.

2 — Os gerentes poderão ser ou não remunerados, podendo a res-
pectiva remuneração consistir, total ou parcialmente nos lucros da
sociedade, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 — Para a sociedade se considerar validamente vinculada é neces-
sário a assinatura do gerente.

4 — A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para os fins e com os poderes que constarem dos respecti-
vos instrumentos de representação, os quais serão outorgados pelo
gerente ou gerentes que obriguem a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

É autorizado o adiantamento sobre os lucros aos sócios, no decur-
so de um exercício, cumpridas que sejam as formalidades previstas na
lei.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2008338851

SINTAX LOGÍSTICA — TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07225/
20031217; identificação de pessoa colectiva n.º 502711710; ins-
crições n.os 18 e 19; números e data das apresentações: 07, 08, 09,
10 e 11/20031217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Fusão, tendo em consequência o n.º 2 do artigo 1.º e o n.º 1 do

artigo 3.º do respectivo estatuto ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

2 — A sociedade tem a sua sede no Vale de Ana Gomes, Edifício
Sintax, Estrada de Algeruz, freguesia de São Sebastião, concelho de
Setúbal, apartado 515, mas a mesma poderá ser transferida dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe mediante deliberação do
conselho de administração.

ARTIGO 3.º

Capital

1 — O capital social é de três milhões oitocentos e quatro mil
duzentos e setenta euros, representado por setecentas e sessenta mil
oitocentas e cinquenta e quatro acções com o valor nominal de cinco
euros cada e o mesmo encontra-se integralmente subscrito e realizado.

Cisão, na modalidade de cisão simples, tendo-se destacado a parti-
cipação social que detém no capital da SINTAX NAVIGOMES — Tra-
tamento e Expedição de Viaturas, L.da, para constituição da nova
sociedade SINTAX — Sociedade Gestora de Participações Sociais,
Unipessoal, L.da

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

13 de Abril de 2004. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando da
Silva Costa. 2003652914

HIGIENOLIMPE — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03841/
950131; identificação de pessoa colectiva n.º 503360171.

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

26 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011080347

BOUTIQUE DA FRUTA — EXPLORAÇÃO
DE MINI-MERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04529/
970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503912212.

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

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011069254

ALCARIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04645/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504252259.

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

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011071470

BASIL CARS CENTER — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07375/
20040519; identificação de pessoa colectiva n.º 504305107.

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

26 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011068576

ECOÍRIS — COMÉRCIO DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07346/
20040422.

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

26 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011374219

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA
DE DONA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03465/
931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503130737.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2003.

26 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2006887335

TRIGAL — MOAGEM DE CEREAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05753/
20000828.

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

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011069793

ANA LAMIM — GABINETE DE CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05961/
20010118.

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

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2004640561
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CACHAMOA — PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05556/
20000229.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de
2002 e 2003.

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2006897896

PAPELARIA BIBI — COMÉRCIO DE PAPELARIA
E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05871/
20001108.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011078547

NOT NULL, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05383/
991008.

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

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2011069050

E. S.  A.  V. — EMPRESA SETUBALENSE DE ALUGUER
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04792/
980319.

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

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2006881892

MILFOTUS — MATERIAL FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05265/
990609.

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

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2004640642

CLUBE DE CAMPISMO DE SETÚBAL

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00009/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 501119043.

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

26 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2004647884

EXPERLUSA — ENGENHARIA E SERVIÇOS
MULTIASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07032/
20030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506550648; inscri-
ções n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 02 e 03/20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: 90 dias a contar de 17 de Maio de 2005.
Liquidatários designados: os sócios, em 17 de Maio de 2005.
Encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 13 de Junho de 2005.

27 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011060486

IDEIAS E RASCUNHOS — DESIGN E PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06979/
20030305; identificação de pessoa colectiva n.º 506416127; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 07/20051007.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394749

PAPELARIA SADOCÓPIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04914/
980727.

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

27 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2004643978

DISGAZ — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GAZES
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02444/
900123; identificação de pessoa colectiva n.º 502290560; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 06/20051007.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato: montante do

reforço e como foi subscrito: 1250 euros, em dinheiro, pela entrada
da nova sócia Alexandra da Conceição Lopes dos Santos de Almeida,
tendo em consequência o artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 7.º do respec-
tivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrituração, é de seis mil duzentos e cinquen-
ta euros, representado por quatro quotas: uma do valor nominal de
mil euros (bem próprio) e uma do valor nominal de quatro mil eu-
ros (bem comum), ambas tituladas em nome do sócio Pedro Manuel
Silva de Almeida, e uma do valor nominal de mil duzentos e cin-
quenta euros, titulada em nome da sócia Alexandra da Conceição
Lopes dos Santos de Almeida.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios,
estando já nomeados gerentes os actuais sócios.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004394730
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VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

SEGURVEZ — SEGURANÇA PRIVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00555/020320; identificação de pessoa colectiva n.º 506060845;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 05/051019.

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:

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, n.º 1, e 2.º, n.º 1.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação SEGURVEZ — Segurança
Privada, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nunes de Azevedo, loja 27,
rés-do-chão, na freguesia Arcos de Valdevez (Salvador), da vila e
concelho de Arcos de Valdevez.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na segurança privada (vigi-
lância de bens móveis e imóveis e o controlo de entrada, presença e
saída de pessoas, bem como a prevenção de entrada de armas, subs-
tâncias e artigos de uso e porte proibidos; protecção pessoal e explo-
ração e gestão de centrais de recepção e monotorização de alarmes e
prestação de serviços de resposta e piquete).

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

Está conforme.

27 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004369302

MELO & SILVA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00071/130368; identificação de pessoa colectiva n.º 500384215;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 15; números
e data das apresentações: 07 e 08/051019.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foram
registados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções da gerente Maria Virgínia Alves de Brito,
por renúncia em 29 de Setembro de 2005.

2.º Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Carlos Alberto Campos de Barros.
Data da deliberação: 21 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, em substituição
legal, (Assinatura ilegível.) 2004369310

JOSÉ A. DE AZEVEDO PAREDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00200/220885; identificação de pessoa colectiva n.º 501526226;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 07/051027.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foram
registados os seguintes actos de registo:

1.º Foi aumentado o capital social de 600 000$ para 2 004 820$,
sendo a importância do aumento de 1 404 820$ subscrito em dinhei-
ro pelos sócios José Alves de Azevedo Paredes, na quantia de
702 410$, Maria Filomena Coelho Fernandes Paredes, na quantia de
351 205$, Gisela Maria Fernandes de Azevedo, casada com António
Luís Soares Fernandes, na comunhão de adquiridos, residente na Rua
do Dr. Carlos Araújo, 29, 1.º, direito, Ponte da Barca, e Gustavo Jor-
ge Fernandes de Azevedo Paredes, solteiro, maior, com a quantia de
117 068$, cada, e Ângela Maria Fernandes de Azevedo Paredes, sol-
teira, maior, com a quantia de 117 069$.

2.º Alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 1.º, 3.º 5.º, 6.º, 7.º e 9.º, passando a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma José A. de Azevedo Paredes, L.da, tem
a sua sede na Rua do Padre Manuel José da Cunha Brito, 7, 1.º, es-
querdo, na vila e concelho de Arcos de Valdevez.

§ único. Independentemente de autorização da assembleia geral,
concelho a gerência mudar a sede saciai para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir filiais,
sucursais, agências, ou outras formas locais de representação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de dez mil euros, representado
por cinco quotas, sendo uma de cinco mil euros pertencente ao sócio
José Alves de Azevedo Paredes, uma de dois mil e quinhentos euros
pertencente à sócia Maria Filomena Coelho Fernandes Paredes, duas
de oitocentos e trinta e três euros e trinta e três cêntimos, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Gisela Maria Fernandes de Azevedo
Paredes e Gustavo Jorge Fernandes de Azevedo Paredes, e uma de
oitocentos e trinta e três euros e trinta e quatro cêntimos pertencen-
te à sócia Ângela Maria Fernandes de Azevedo Paredes.

5.º

Mediante deliberação aprovada por unanimidade poderão ser exigí-
veis aos sócias prestações suplementares até ao montante global de
cinquenta mil euros, ficando todos os sócios obrigados às mesmas na
proporção do valor das respectivas quotas.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José Alves de
Azevedo Paredes, já nomeada, e Gisela Maria Fernandes de Azevedo
Paredes, que fica desde já nomeada.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos as actos e contratos e represen-
tá-la em juízo, activa ou passivamente, é suficiente a Intervenção de
qualquer um dos gerentes.

§ 1.º Em ampliação dos poderes de gerência, poderão os gerentes
adquirir, vender ou permutar veicules automóveis em nome da

sociedade, bem corno tomar de arrendamento ou adquirir imóveis
para a instalação do estabelecimento social.

§ 2.º Aos gerentes não é permitido obrigar a sociedade em actos ou
contratas alheias ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, aveles, abonações eu outros acto análogos.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócias, com a antecedência mínima de 15 dias, sem-
pre que por rei não forem exigidos prazo e ou formalidades diversas.

O texto completo encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Maria da Conceição Peixoto Cerqueira
Rodrigues. 2004369353

GESTCONTAVEZ — GESTÃO, CONTABILIDADE
E MULTISERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00677/050804; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507439295; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 03/051024.

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:

Cessação de funções do gerente Bruno Domingues Rodrigues.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, em substituição
legal, (Assinatura ilegível.) 2004369370
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CAMINHA

COZINHAS ANASUSA, COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 756/
020607; identificação de pessoa colectiva n.º 504750968; data da
apresentação: 20050701.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164250

EIKIOU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 852/
20041026; identificação de pessoa colectiva n.º 507141830; data
da apresentação: 20050701.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164241

EMÍDIO & SEBASTIÃO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 751/
020426; identificação de pessoa colectiva n.º 506141845; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20051019.

Certifico que, por escritura de 31 de Agosto de 2005, a fl. 74, do
livro n.º 3 do Cartório Notarial de Vila Nova de Cerveira, a cargo da
notária licenciada Maria Gabriela Correia Pereira Baptista, foi aumen-
tado o capital social em 25 000 euros, subscrito em dinheiro, passan-
do a ser de 30 000 euros, tendo sido alterado o contrato de sociedade,
nos artigos 2.º e 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste na indústria hoteleira e exercício de ac-
tividades turístico-marítimas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, dividido em duas quotas no valor nominal de quinze mil
euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

§ 1.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de trinta mil
euros, na proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164063

PROFIDOCE — DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 563/
980416; identificação de pessoa colectiva n.º 504150936; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20051021.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 19 de Outubro de 2005.

24 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164071

TRANSPORTES PURIFICAÇÃO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 817/
20031028; identificação de pessoa colectiva n.º 506225488; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20051017.

Certifico que foi lavrado o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas
em 11 de Outubro de 2005.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164039

MIGUEL PINTO DE ABREU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 695/
010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505591774; data da
apresentação: 20050704.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164292

CONSTRUÇÕES TÍPICAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 429/
930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503068128; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164080

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DANIEL PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 602/
990208; identificação de pessoa colectiva n.º 504397133; data da
apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167771

JOÃO F. DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 227/
840705; identificação de pessoa colectiva n.º 501362045; data da
apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167780

BALONAS & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 775/
020827; identificação de pessoa colectiva n.º 506256308; data da
apresentação: 20050704.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164306

MÓVEIS DELFINA SANCHEZ — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 480/
950526; identificação de pessoa colectiva n.º 503570567; data da
apresentação: 20050704.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164322
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REGENCY TÊXTEIS PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 329/
080690; identificação de pessoa colectiva n.º 502095490; data da
apresentação: 20050704.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164314

ENGITRAÇO — PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 386/
230491; identificação de pessoa colectiva n.º 502560533; data da
apresentação: 20050701.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164284

CASANOVA & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 659/
001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505140403; data da
apresentação: 20050701.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164276

TERRA, LIMA & GUERREIRO, CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 738/
020220; identificação de pessoa colectiva n.º 504858688; data da
apresentação: 20050701.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164268

CASA D’AVÓ — COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 777/
020917; identificação de pessoa colectiva n.º 506166120; data da
apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167798

BARROS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 394/
270891; identificação de pessoa colectiva n.º 502623195; data da
apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167801

M. A. S. C., CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 606/
990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504562851; data da
apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167810

RUSTINERY — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 434/
931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503087416; data da
apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167828

TRANSÂNCORA — TRANSPORTES DE DOENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 628/
991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504644564; data da
apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167836

NÓBILE — PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 465/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503417700; data da
apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167844

ANCORDENTE — MATERIAL DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 428/
930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503084808; data da
apresentação: 20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167852

NOBILCLÍNICA — CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 573/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504221930; data da
apresentação: 20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167860

 COMLIMPEZA, SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 803/
20030530; identificação de pessoa colectiva n.º 503415197; data
da apresentação: 20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167879
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ADEGA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 682/
010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505408708; data da
apresentação: 20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167887

ESTUÁRIO DO MINHO — IMOBILIÁRIA TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 320/
890905; identificação de pessoa colectiva n.º 502213647; data da
apresentação: 20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Cristina
Verde de Araújo. 2008167895

FIGURAS EXCLUSIVAS — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 615/
990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504514610; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164233

GONÇALO PEREIRA, FILHOS & C.A,  L .DA

(anteriormente JENIPRO JOÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 302/
890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502136014;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 3 e 4/20041217.

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 2004, a fl. 112,
do livro n.º 408 e do 1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, Jeni-
pro Domingos João cessou funções de gerente, por destituição, na
sociedade em epígrafe e na mesma escritura foi alterado o contrato
de sociedade, nos artigo 1.º, e 7.º passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gonçalo Pereira, Filhos & Com-
panhia, L.da, e tem a sua sede no lugar de Feital, freguesia de vila Praia
de Âncora, concelho de Caminha.

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade será exercida por um ou mais gerentes,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Gonçalo Mendes Pereira.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

22 de Dezembro de 2004. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2006189000

RUSTIÂNCORA — CONSTRUÇÕES RÚSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 493/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503615641; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/20040415.

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2004, a fl. 62 do livro
n.º 125-D do Cartório Notarial de Caminha, foi aumentado o capital
social em 140 000 euros, subscrito em dinheiro, passando a ser de

150 000 euros, tendo sido alterado o contrato de sociedade em epí-
grafe, no artigo 3.º, sendo-lhe aditado o artigo 9.º, passando a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
cinquenta mil euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal
de setenta e cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Eugénia Pereira da Silva e António Esteves.

ARTIGO 9.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de
duzentos mil euros, na proporção das respectivas quotas, mediante
deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade de votos.

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

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. — A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 2006183044

A CABANA — CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 534/
970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503933929; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20040127.

Certifico que por escritura de 30 de Outubro de 2002, a fl. 1 v.º do
livro n.º 87-D do Cartório Notarial de Caminha, foi aumentado o
capital social em 51 755,40 euros, subscrito em dinheiro, passando a
ser de 54 000 euros, tendo sido alterado o contrato de sociedade em
epígrafe, nos artigos 3.º, 4.º e 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
e quatro mil euros, dividido em quatro quotas: duas, no valor nominal
de dezoito mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Alberto Gonçalves Lindade e Alexandre Miguel Gonçalves Lin-
dade, e duas, nos valores nominais de setecentos e quarenta e oito
euros e vinte cêntimos e dezassete mil duzentos e cinquenta e um
euros e oitenta cêntimos, pertencentes ao sócio José Luís Gonçalves
Lindade.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 — São desde já designados gerentes os actuais sócios gerentes José
Luís Gonçalves Lindade e João Alberto Gonçalves Lindade e sócio
Alexandre Miguel Gonçalves Lindade.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital ate ao montante máximo de três vezes o capital so-
cial, na proporção das respectivas quotas, mediante deliberação
unânime dos sócios.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção actu-
alizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2000299970

JANELA MÁGICA — CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 773/
020828; identificação de pessoa colectiva n.º 506290026; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164225
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FUNERÁRIA PRAIA D’ÂNCORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 358/
280890; identificação de pessoa colectiva n.º 502474734; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164217

TRANSPORTES FLOR DO ÂNCORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 423/
930208; identificação de pessoa colectiva n.º 503000167; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164209

GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 123/
141276; identificação de pessoa colectiva n.º 500604991; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164195

ESCOLA DE CONDUÇÃO FOZ DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 833/
20040330; identificação de pessoa colectiva n.º 506745139; data
da apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164187

DOMINGUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 111/
750521; identificação de pessoa colectiva n.º 500342520; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164179

LUÍS RAMOS AFONSO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 33/
631212; identificação de pessoa colectiva n.º 500170444; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164160

R. H. I. D. — RECUPERAÇÃO DE HOTÉIS
E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 820/
20031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506761886; data
da apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164152

DANEL LIMPEZAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 834/
20040421; identificação de pessoa colectiva n.º 506927164; data
da apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164144

C. BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 235/
860429; identificação de pessoa colectiva n.º 501674772; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164136

POMBAL & CANCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 540/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 504154788; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164128

CARLOS DA VEIGA FERNANDES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 601/
990208; identificação de pessoa colectiva n.º 504397125; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164110

LUÍS & CARLOS DAMIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 604/
990401; identificação de pessoa colectiva n.º 504362232; data da
apresentação: 20050630.

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

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164098

MONÇÃO

CAMBRA DOMINGUEZ, S. L.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00773/
051012; identificação de pessoa colectiva n.º 980318750; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/051012.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 49 — 9 de Março de 20065080

Certifico que foi registada a representação permanente em epígrafe,
representante da sociedade com a firma Cambra Dominguez, S. L., de
nacionalidade espanhola, com o seguinte objecto: construção de edifícios.

Mais certifico que o local da representação é em Monção.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007128896

MONÇATRANS — TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00206/
850628; identificação de pessoa colectiva n.º 501515739; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 11/121005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
6 de Outubro de 2005.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007128888

PEREIRA BORGES & RODRIGUES MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00658/
021111; identificação de pessoa colectiva n.º 506060764;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 06 e 07/051013.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou as
suas funções de gerente o sócio Filipe Carlos Mendes Nóvoas, em 1
de Setembro de 2005, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato da socieda-
de quanto ao artigo 5.º, n.os 3 e 4, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 — A administração è representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Vítor Manuel
Pereira Borges e Isabel Maria Rodrigues Marques.

4 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a
intervenção de um gerente.

5 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007128900

MARTINS & CALDAS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00240/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502085207; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 08/131005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato de sociedade quanto ao artigo 5.º, sendo adi-
tado o artigo 8.º, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, sendo exercida pelos sócios Manuel Caldas Rodrigues e
José Francisco Marfins Rodrigues, este último ora nomeado gerente.

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

ARTIGO 8.º

1 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso fixadas
em assembleia geral.

2 — Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante de um milhão de euros.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007128918

PORTUGAL INOVA — DIVISÕES E TECTOS
FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00496/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504766996; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 05/050719.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para € 20 000, subscrito em dinheiro: o sócio José Al-
berto Brito Sousa com € 5500 e a sócia Sandra Vaz Neto Sousa com
€ 9500.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º e 3.º, que ficaram com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Portugal Inova — Cozinhas e
Decorações, L.da, e tem a sua sede no Edifício Avenida, loja 3, estra-
da dos Arcos, freguesia e concelho de Monção.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho de
móveis de cozinha, acessórios e electrodomésticos e respectiva colo-
cação projectos de cozinha, revestimento de pavimentos e paredes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal
de dez mil euros, titulada em nome da sócia Sandra Vaz Neto Sousa,
e duas tituladas em nome do sócio José Alberto Fernandes Brito Sou-
sa, uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros (seu bem
próprio) e outra no valor nominal de sete mil e quinhentos euros.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007128861

RADA — CONSTRUÇÃO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 00772/
051010; identificação de pessoa colectiva n.º 507395026; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 05/101005.

Certifico que, entre Estaleiros do Norte — Embarcações Profissio-
nais e Desportivas, L.da, Francisco Javier Amorin Gonzalez, casado
com Patrícia Belém Rodriguez Perez, na separação de bens, Juan
António Rodriguez Varela, casado com Maria Dolores Carvallo Sola,
na comunhão de gananciales, e Emílio Dominguez Dominguez, casa-
do com Maria Luísa Luna Lago, na comunhão de gananciales, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de RADA — Construção Naval, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede na Urbanização Quinta da Oliveira, fre-
guesia de Mazedo, concelho de Monção.

2 — Por simples decisão da gerência, poderá a sociedade transferir a
sua sede social para qualquer outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais, filiais,
agências ou qualquer outra forma de representação social onde e quan-
do o julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção e comercialização de
embarcações profissionais, desportivas e de lazer, de barcos à vela, de
motores e turbinas para todo o tipo de embarcações, assim como de
artefactos flutuantes, tais como bóias, depósitos flutuantes e balsas de
topo o tipo veículos, fluvial e marítimos à vela e a motor.

ARTIGO 4.º

O capital social é de dez mil euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas: uma no valor
nominal de oito mil euros, pertencente à sócia Estaleiros do Nor-
te — Embarcações Profissionais e Desportivas, L.da, e quatro iguais
de quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Francisco Javier Amorim Gonzalez, Juan António Rodriguez Varela
Jaime Albert Brunet e Emílio Dominguez Dominguez.
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ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas inter vivos, no todo ou em parte, a não
sócios depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas ou gratuitas, do direito de
preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela, a tercei-
ros, dará conhecimento à sociedade e aos sócios, por carta registada
com aviso de recepção, dos termos da pretendida cessão, identifican-
do o cessionário, o preço e as condições de pagamento da mesma, a
fim de obter o consentimento da sociedade para aquela cessão e de
proporcionar o exercício do direito de preferência estatuído no nú-
mero anterior.

3 — O consentimento da sociedade deve ser prestado no prazo de
30 dias após a recepção da comunicação, sob pena de, em caso de
silêncio, o consentimento se considerar prestado e os restantes sóci-
os poderem exercer o direito de preferência, nos termos do número
quatro deste artigo.

4 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 30 dias para
exercerem o direito de preferência, sob pena de o cedente poder li-
vremente alienar.

5 — Os sócios que pretenderem a cedência mas não concordarem
com o preço fixo pelo sócio cedente, o mesmo será determinado por
árbitro designado de comum acordo. Se o acordo não se conseguir
para a designação do árbitro, o preço será fixado a título definitivo
por um revisor oficial de contas.

6 — A cessão da quota, tanto a título oneroso como gratuito, a
favor do cônjuge, ascendentes ou descendentes, por parte de um dos
sócios será sujeita aos mesmos requisitos enunciados neste artigo.

ARTIGO 6.º

1 — Em caso de transmissão mortis causa, os sócios vivos, têm
90 dias a contar do conhecimento da morte do sócio para efectuar a
aquisição da quota do falecido, cujo pagamento deverá ser efectuado
dentro dos ditos 90 dias e o estabelecimento do preço será conforme
o estabelecido no artigo 5.º, sendo os herdeiros representados pelo
cabeça de casal.

2 — Decorridos os 90 dias sem que nenhum dos sócios tenha opta-
do por adquirir a quota do sócio falecido, a quota considera-se defini-
tivamente transmitida para os herdeiros que farão representar pela
cabeça de casal.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por simples
deliberação maioritária da assembleia geral, sempre que ocorra algu-
ma das seguintes circunstâncias:

a) Quando uma quota seja cedida a estranhos sem consentimento
da sociedade nos termos do artigo 6.º;

b) Quando tenha havido penhora, arresto, providência cautelar
especificado ou não e ou adjudicação de qualquer quota, sem que o
titular tenha deduzido oposição procedente;

c) Por acordo dos sócios.
2 — A faculdade de amortização prevista na alínea b) deste artigo,

não poderá ser exercida quando a quota respectiva venha a ser liber-
tada ou resgatada pelo sócio e tornada inteiramente disponível no
prazo de 90 dias a contar do facto que gera a causa da amortização.

ARTIGO 8.º

A transmissão de qualquer uma das quotas ou parte delas, a título
oneroso ou gratuito que não se ajustem ao previsto nos artigos ante-
riores não produzem efeitos perante a sociedade.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade terá um livro de registo de sócios, no qual cons-
tará a titularidade original do capital, as sucessivas transmissões, a sua
identificação completa e o domicílio para o qual deverá ser enviada
toda a correspondência entre a sociedade e o sócio.

2 — Nesse livro constará, igualmente, a constituição dos direitos
reais e todas as garantias reais e pessoais prestadas pela empresa, os
gerentes e os sócios.

3 — Qualquer sócio poderá examinar o livro de registo dos sócios,
que ficará à guarda dos gerentes.

ARTIGO 10.º

1 — Em caso de co-propriedade sobre uma ou mais quotas, os co-
-proprietários nomearão uma só pessoa para os representar na socie-
dade, respondendo todos os co-proprietários solidariamente pelas
decisões tornadas pelo representante na qualidade de sócio.

2 — A mesma regra será aplicada em todos os casos de contitula-
ridade relativamente às quotas.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral deve reunir ordinariamente no prazo de
três meses a contar da data do encerramento do exercício que termi-
na em 31 de Dezembro de cada ano para deliberar sobre o seguinte:

a) Aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, que
deverão ser redigidos de acordo com todas as normas legais e em es-
pecial com as normas contabilísticas/fiscais, em vigor em Portugal de
modo a mostrar uma imagem fiel do património da empresa, da sua
situação financeira e da forma como foram conseguidos os resultados
da sociedade. Todos os documentos deverão ser assinados por todos
os gerentes;

b) Aprovação da proposta de aplicação de resultados;
c) Apreciação geral do trabalho desenvolvido pela gerência e se

disso for caso e embora esses assuntos não constem da ordem do dia,
proceder à destituição ou manifestar a sua desconfiança quanto ao ou
aos gerentes.

2 — A assembleia geral pode ainda reunir extraordinariamente
convocada por qualquer gerente ou ainda a requerimento de qualquer
sócio, o qual pode também requerer a inclusão de assuntos na ordem
do dia de assembleias já convocadas, desde que o requeira a quem
convocou a assembleia nos cinco dias seguintes à convocatória.

ARTIGO 12.º

1 — As assembleias gerais são convocadas por qualquer gerente ou
por qualquer liquidatário através de carta registada a enviar aos sóci-
os, para o domicílio constante no livro de registo de sócios, com a
antecedência mínima de 15 dias.

2 — A convocatória deve obedecer aos seguintes requisitos míni-
mos:

a) Às menções exigidas pelo artigo 171.º do Código das Sociedades
Comerciais;

b) O lugar, dia e a hora da reunião;
c) A indicação da espécie, geral ou extraordinária, da assembleia;
d) A ordem do dia.
3 — A ordem do dia deve mencionar claramente o assunto sobre o

qual se vai deliberar. Quando esse assunto for a alteração de pacto
social, deve mencionar as cláusulas a modificar, a suprimir ou a aditar
e o texto integral das cláusulas propostas ou indicação de que tal tex-
to fica à disposição dos sócios na sede social, a partir da data de
emissão da convocatória, sem prejuízo de, na assembleia geral, serem
propostas pelos sócios redacções diferentes para as mesmas cláusulas
que forem necessárias e consequência de alterações relativas a cláusu-
las mencionadas na conservatória.

4 — A assembleia geral poderá deliberar sobre questões incidentais
que decorrem directamente da ordem de trabalhos.

5 — A assembleia geral deverá reunir-se na sede social, salvo se
quem a convocou escolher outro local dentro do mesmo concelho da
sede, por falta de condições adequadas das instalações da sociedade.

6 — A assembleia geral estará constituída legalmente, para tratar
de qualquer assunto, sem a sua convocação prévia, desde que estejam
presentes todos os sócios e estes aceitem por unanimidade a sua rea-
lização, assim como a ordem de trabalhos que terá que ser aprovada
no início da reunião.

7 — Os gerentes ou liquidatários terão cinco dias úteis para convo-
car uma assembleia geral depois da recepção do requerimento de qual-
quer sócio para a sua convocação.

8 — Se os gerentes ou liquidatários não procederem à convocató-
ria da assembleia requerida por qualquer um dos sócios, este poderá
requerer a convocação judicial da assembleia cujo processo se encon-
tra regulado no artigo 1486.º do CPC.

9 — Logo após uma convocatória para a realização de uma assem-
bleia geral, qualquer sócio poderá obter dos gerentes, de forma imedi-
ata e gratuita, todos os documentos que irão ser submetidos à aprova-
ção pelo plenário, assim como, o relatório de gestão, as contas do
exercício e, se o houver, o relatório do auditor.

10 — A presidência de cada assembleia compete ao sócio que seja
titular ou represente a maior percentagem do capital social, preferin-
do, em igualdade de circunstâncias, àquele que for designado no início
da sessão pelos sócios ou, em caso de falta de designação, o mais velho.

11 — Caberá ao presidente a designação do secretário da reunião.
12 — As actas das assembleias gerais serão aprovadas pelo plená-

rio no final da reunião.
13 — Será enviada, por carta registada, uma cópia da acta, depois

de assinada por todos os presentes na reunião, aos sócios ausentes da
mesma, num prazo de 10 dias.

14 — A deliberação de modificação dos estatutos deverá seguir-se
escritura pública, salvo se a acta conste de instrumento notarial e não
respeite a aumento de capital.

15 — A escritura pública deverá ser outorgada por qualquer geren-
te, independentemente da forma como a sociedade se obrigue.
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ARTIGO 13.º

Qualquer sócio pode fazer-se representar nas assembleias gerais. O
instrumento de representação voluntária é uma simples carta dirigida
ao presidente da assembleia caso o representante seja o cônjuge, um
descendente, ascendente ou outro sócio. Nas outras representações
deverá ser elaborada uma procuração, nos termos da lei, que só será
válida para o ano civil em que for passada.

ARTIGO 14.º

1 — Qualquer sócio está impedido de votar quando, relativamente
à matéria em deliberação, estiver em conflito de interesses com a
sociedade e designadamente quando se trata de deliberação sobre:

a) Liberação de uma obrigação ou responsabilidade própria de só-
cio, quer numa qualidade quer como gerente;

b) Litígio sobre a pretensão da sociedade contra o sócio ou deste
contra aquela;

c) Perda pelo sócio remisso de parte da sua quota;
d) Exclusão do sócio;
e) Consentimento para o sócio gerente exercer comércio concor-

rente com o da sociedade;
f) Destituição, por justa causa, da gerência que estiver a exercer;
g) Qualquer relação, estabelecida ou a estabelecer, entre a sociedade

e o sócio, estranha ao contrato da sociedade.

ARTIGO 15.º

São da exclusiva competência da assembleia geral as seguintes
matérias:

a) A chamada e a restituição de prestações suplementares;
b) A amortização de quotas, a aquisição, a alienação e a oneração

de quotas próprias e o consentimento para divisão ou cessão de quo-
tas;

c) A exclusão de sócios;
d) A designação e destituição de gerentes;
e) A aprovação do relatório 1e gestão e das contas do exercício, a

atribuição de lucros, o tratamento de prejuízos;
f) A exoneração de responsabilidade dos gerentes;
g) A proposição de acções pela sociedade contra gerentes, sócios,

auditores de contas, liquidatários e bem assim a desistência e transac-
ção nessas acções;

h) A alteração do pacto social da sociedade;
i) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o re-

gresso de sociedade dissolvida à actividade;
j) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades

portuguesas ou estrangeiras e a sua alienação ou oneração;
l) Autorização para exercer, por conta própria ou por conta de

outrem, comércio concorrente com o da sociedade.

ARTIGO 16.º

1 — A cada sócio é atribuído um voto por cada cêntimo do valor
nominal da quota.

2 — As deliberações são tomadas, geralmente, à maioria simples
dos votos emitidos, salvo nas deliberações seguintes, que terão de ser
aprovadas por maiorias qualificadas:

a) Aumento e redução dó capital social;
b) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o re-

gresso de sociedade dissolvida à actividade;
c) Exclusão dos sócios;
d) Autorização para exercer, por conta própria ou por conta de

outrem, comércio concorrente com o da sociedade;
e) Alteração do pacto social.

ARTIGO 17.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
do gerente que for nomeado em assembleia geral.

2 — A assembleia geral poderá optar por vários gerentes.
3 — Cada gerente deverá ser pessoa física, sócio ou não, com ca-

pacidade jurídica plena.
4 — A nomeação de cada gerente produzirá efeitos a partir da sua

aceitação para o desempenho das respectivas funções.
5 — A remuneração de cada gerente será determinada pela assem-

bleia geral. No caso da gerência ser desempenhada por vários geren-
tes, a remuneração base será igual para todos.

6 — E desde já designado gerente o sócio Francisco Javier Amorin
Gonzalez.

7 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

8 — E expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
letras de favor, fianças, abonações e demais actos ou contratos alhei-
os aos interesses e negócios da sociedade.

9 — A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente. No caso
da assembleia geral nomear mais de um gerente, a sociedade obriga-se
com a intervenção em conjunto de dois gerentes. Nos actos de mero
expediente basta assinatura de um só gerente.

10 — A renúncia ao cargo de gerente deverá ser comunicada por
escrito à sociedade com uma antecedência mínima de 30 dias, sob pena
do gerente ter de indemnizar a sociedade pelos prejuízos por esta
sofridos, caso não tenha havido justa causa.

ARTIGO 18.º

São deveres dos gerentes os seguintes:
a) Dever de diligência;
b) Dever de relatar a gestão e apresentar contas;
c) Obrigação de não concorrência;
d) Obrigação de prestar informações aos sócios;
e) Obrigação de respeitar as decisões das assembleias gerais.

ARTIGO 19.º

1 — Cada gerente deverá praticar os actos que forem necessários
ou convenientes para a realização do objecto social, com respeito
pelas deliberações dos sócios, do pacto social e de toda a legislação
em vigor.

2 — Os gerentes poderão, entre outros, praticar os seguintes actos
sem qualquer limitação:

a) Dispor, alienar, adquirir toda a classe de bens móveis e imóveis,
assim como constituir, aceitar, modificar ou extinguir quaisquer direi-
tos pessoais ou reais, incluindo hipotecas;

b) Outorgar quaisquer actos, contratos ou negócios jurídicos, com
as cláusulas e condições que estiver oportuno estabelecer, assim como
negociar e acordar arbitragens, participar em concursos públicos ou
privados, para apresentar propostas e aceitar adjudicações;

c) Administrar todos os bens móveis e imóveis da empresa ou a
seu cargo, assim como celebrar modificar, transmitir e extinguir ar-
rendamentos e quaisquer outros direitos de usufruto;

d) Emitir, aceitar, endossar e protestar letras ou outros documen-
tos de crédito;

e) Obter empréstimos e constituir, aceitar, modificar, adquirir, ali-
enar, propor ou cancelar, total ou parcial, hipotecas, contextos ou
qualquer espécie de garantias;

f) Abrir, movimentar, cancelar contas e depósitos de qualquer tipo
e em qualquer entidade bancária ou de crédito dentro dos limites e
práticas bancárias;

g) Outorgar contratos de trabalho, de transporte e de trespasse;
h) Representar a sociedade perante qualquer organismo público e

tribunais, entrepor qualquer tipo de recurso, ratificar documentos,
desistir das acções entrepostas, directamente ou através de advogado
ou procurador com os poderes necessários;

i) Seleccionar os empregados e os representantes;
j) Outorgar e assinar todos os tipos de documentos públicos e pri-

vados, obter quaisquer montantes obtidos do Estado, da Direcção-Geral
do Tesouro ou quaisquer entidades públicas, privadas ou particulares,
assinando recibos facturas e outros documentos equivalentes.

ARTIGO 20.º

As cláusulas estatutárias limitativas dos poderes legais normais dos
gerentes, assim como as deliberações sociais limitativas de tais poderes
são ineponíveis a terceiros, ficando, por conseguinte, a sociedade vin-
culada pelos actos dos gerentes, sem prejuízo dos gerentes responderem
perante a sociedade.

ARTIGO 21.º

1 — Poderão ser exigidas a todos ou apenas a alguns sócios e em
medidas diferentes para cada um, prestações suplementares de capital
até ao limite global máximo de quinhentos mil euros, mediante deli-
beração da assembleia geral realizadas para o efeito, e aprovada por
unanimidade.

2 — Os sócios poderão igualmente fazer suprimentos à sociedade
nas condições a acordar em assembleia geral convocada para o efeito.

ARTIGO 22.º

1 — O aumento do capital social pode realizar-se por duas moda-
lidade:

a) Incorporação de reservas;
b) Novas entradas.
2 — Não poderá ser deliberado nenhum aumento de capital enquan-

to não estiverem vencidas todas as prestações de capital.
3 — As novas entradas para o aumento do capital social podem

ser em dinheiro ou em espécie, ficando estas últimas sujeitas às regras
de avaliação e integração previstas no artigo 89.º do Código das So-
ciedades Comerciais.
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4 — Os sócios que aprovarem a deliberação do aumento do capital
social a realizar por eles próprios ficam, sem mais, obrigados a reali-
zar as respectivas entradas na proporção do seu inicial direito de pre-
ferência. Quanto aos restantes, têm um prazo de 10 dias para exerce-
rem o direito de preferência, a contar da data da assembleia que
deliberou o aumento, se estiverem presentes, ou da recepção da co-
municação que, para esse efeito, os gerentes lhes devem fazer.

ARTIGO 23.º

1 — A sociedade dissolver-se-á pelas causas legalmente previstas
na lei.

2 — Verificada uma destas causas, os sócios podem deliberar, por
maioria absoluta dos votos expressos, a dissolução da sociedade com
esse fundamento, no prazo de seis meses a contar da sua ocorrência.

3 — A assembleia geral nomeará os liquidadores.
4 — Os gerentes passarão a ser liquidatários, no caso da assembleia

geral não exercer o direito previsto no número três deste artigo.
5 — A sociedade em liquidação mantém a personalidade jurídica até

ao encerramento da liquidação.
6 — A sociedade poderá temporariamente continuar a exercer a

actividade social, mesmo que tal implique a conclusão de novos negó-
cios ou a contracção de empréstimos necessários à efectivação da
liquidação.

ARTIGO 24.º

1 — Os liquidatários têm os mesmos deveres e poderes que os ge-
rentes, mas é necessária a autorização da assembleia geral para:

a) Continuar temporariamente a actividade anterior da sociedade;
b) Contrair empréstimos necessários à efectivação da liquidação;
c) Proceder à alienação em global do património da sociedade;
d) Proceder aos trespasses dos estabelecimentos da sociedade, se os

houver.
2 — Os liquidatários responderão para com os credores sociais pelos

prejuízos que lhes causarem, com culpa, indicarem falsamente à assem-
bleia geral final para aprovação das contas de liquidação que os direitos de
todos os credores da sociedade se encontrem satisfeitos ou acautelados.

3 — Havendo mais de um liquidatário, cada um tem poderes iguais
e independentes para os actos de liquidação, salvo quanto aos de ali-
enação de bens da sociedade, para os quais é necessária a intervenção
de todos os liquidatários.

4 — Competirá aos liquidatários:
a) Ultimar os negócios pendentes;
b) Cumprir as obrigações da sociedade;
c) Cobrar os créditos da sociedade;
d) Reduzir a dinheiro o património residual;
e) Propor a partilha dos haveres sociais.
5 — Não poderá ser partilhado o activo enquanto não se encon-

trarem pagas ou acauteladas todas as dívidas da sociedade.
6 — O activo remanescente deverá ser convertido em dinheiro, a

menos que os sócios tenham acordado unanimemente na partilha em
espécie.

7 — A partilha do activo remanescente deverá processar-se do
seguinte modo:

a) Em primeiro lugar, procede-se ao reembolso do montante do
valor nominal das participações dos sócios;

b) O remanescente, se o houver, deverá ser repartido pelos sócios
na proporção aplicável à distribuição de lucros.

8 — Os liquidatários não poderão entregar aos sócios os bens que
lhes competem antes das contas finais e respectivo relatório terem
sido aprovados pelos sócios.

9 — Os liquidatários cessarão funções depois de requerer o registo
de encerramento da liquidação.

26 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2007128870

PAREDES DE COURA

ARMINHO — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS DECORATIVOS E UTILIDADES, L.DA

Sede: Nogueira, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 00070/900302; identificação de pessoa colectiva n.º 502188197;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 01 e 02/051108.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes actos
de registo:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 01/051108.

Facto: cessação de funções da gerente Agnes Johanna Buescher.
Data: 14 de Junho de 2004.
Causa: morte.
Apresentação n.º 02/051108.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Konstantin Alexander Buescher.
Data: 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Judite do Céu de Carvalho
Correia Alves Gomes. 2007718910

OPTICOURA — MATERIAL ÓPTICO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Albano Barreiro, Coura Shoping, loja 1,
Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 00203/030612; identificação de pessoa colectiva n.º 505127660.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou os seguintes actos
de registo:

Facto: nomeação do secretário.
Secretário: Paulo Moreira Lopes, casado.
Data da deliberação: 10 de Novembro de 2003.
Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2003.
Liquidatário: Miguel António Faria Ribeiro.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. — A Ajudante, Judite do Céu de Carvalho
Correia Alves Gomes. 2001737556

PONTE DE LIMA

TRANSPORTES MARTINS OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Sede: Carapita, Rebordões, Souto, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1309/20030916; identificação de pessoa colectiva
n.º 506706648; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 09/20051024.

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

Pela escritura de 16 de Maio de 2005, fl. 95 a fl. 96 do livro n.º 403-
-B, do 1.º Cartório Notarial de Barcelos, e pelo averbamento n.º 01 à
inscrição n.º 1 foi feita a cessação das funções de gerente de António
Martins de Oliveira, em 16 de Maio de 2005, por renúncia.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884780

TRANSPORTES MARTINS OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Sede: Carapita, Rebordões, Souto, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1309/20051024; identificação de pessoa colectiva
n.º 506706648; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/
20051024.

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

Por escritura de 16 de Maio de 2005, fl. 97 a fl. 98 do livro n.º 403-
-B do 1.º Cartório Notarial de Barcelos, e pela inscrição n.º 6, foi
feita a nomeação de gerente de Ana Flora Gonçalves Oliveira, em 16
de Maio de 2005.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884771
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EXIGRAPEL — EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL GRANÍTICA
DE PEDRA DE PEDRÓGÃO, L.DA

Sede: Lousados, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 109/770902; identificação de pessoa colectiva n.º 500668370;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/20051021.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 2005, fl. 52 a
fl. 52-v.º, do livro n.º 388-S, do Cartório Notarial de Ponte de Lima,
foi feita a alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 3.º e aditamento ao artigo 8.º, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de pedreiras e transpor-
tes rodoviários de mercadorias; construção civil e obras públicas.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cem vezes do valor do capital social, nas
condições a deliberar em assembleia geral, a qual condicionará os res-
pectivos reembolsos, desde já autorizados, podendo também serem
efectuados suprimentos nos termos e condições a deliberar em assem-
bleia geral.

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

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884739

TRANSPORTES RAMOS ALVES, L.DA

Sede: Painsal, Bárrio, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 759/990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504456440;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20051021.

Certifico que pela inscrição n.º 3 foi registada a dissolução e encer-
ramento da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884690

TORRE BORLIDO & FILHAS, L.DA

Sede: São Gonçalo, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1461/20051020; identificação de pessoa colectiva n.º 597505115;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20051020.

Certifico que, pela inscrição n.º 1 e entre José Avelino da Torre
Borlido, casado com Maria Isaura Rodrigues Fernandes Borlido, na
comunhão de adquiridos, Joana Fernandes Borlido, solteira, maior,
Teresa Fernandes Borlido Martins, casada com Nuno Gonçalo Ribei-
ro Martins, na comunhão de adquiridos, e Sandra Fernandes Borlido
Pereira, casada com Manuel Nuno Morais Silva Pereira, na comu-
nhão de adquiridos, todos residentes no lugar de São Gonçalo, fregue-
sia de Arcozelo, Ponte de Lima, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Torre Borlido & Filhas, L.da, e
tem a sua sede no lugar de São Gonçalo, freguesia de Arcozelo, con-
celho de Ponte de Lima.

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, importação, expor-
tação de mobiliário, artigos de iluminação, têxteis lar, utilidades do-
mésticas e artigos de decoração. Indústria da construção civil. Com-
pra e venda de bens imóveis. Comércio, importação e aluguer de
máquinas e equipamentos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de sete
mil e seiscentos euros, pertencente ao sócio José Avelino da Torre
Borlido, e três quotas iguais do valor nominal de oitocentos euros,
pertencentes uma a cada uma das restantes sócias.

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, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio José Avelino da Torre Borlido, que desde já fica no-
meado gerente.

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.

Conferida, está conforme o seu original.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884755

VALENÇA

CARBONO, L.DA

Sede: Rua dos Agueiros do Forte, Zona Industrial de Valença,
pavilhão E, freguesia de Gandra

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1110;
identificação de pessoa colectiva n.º 507219740; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 06/051007.

Certifico que, foi registado o alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 2.º e 3.º, que passam a ter a seguinte nova

redacção:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Carbono, L.da, e tem a sua
sede na Rua dos Agueiros do Forte, Zona Industrial de Valença, pavi-
lhão E, freguesia de Gandra, concelho de Valença.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de utilidades domésticas, brinquedos, artigos de decoração,
têxteis-lar, artigos em plástico, artigos de papelaria e escritório, fer-
ramentas, artigos para campismo, mobiliário, artigos de cosmética e
bijutaria, artigos para bricolage, artigos de iluminação, plantas e flo-
res, artigos para hortofloricultura, artefactos em cimento, de materi-
ais para a construção civil e de equipamentos sanitários, material
informático e eléctrico, artigos para desporto, calçado e artigos de
vestuário, artigos de drogaria e higiene.

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 cem euros, pertencente ao sócio Sebastião Korpys No-
gueira, uma do valor nominal de dois mil e quinhentos euros e outra
do valor nominal de dois mil e quatrocentos euros, ambas pertencen-
tes ao sócio Nuno Korpys Nogueira.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 49 — 9 de Março de 2006 5085

Certifico ainda que foi feito o depósito da redacção actualizada do
pacto na respectiva pasta.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 2007909324

CONSTRUÇÕES J. TEIXEIRA MENDES & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de Miudal, freguesia de Verdoejo

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 245;
identificação de pessoa colectiva n.º 502147954; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 02/051012.

Certifico que foi registada a designação do gerente José Manuel
Teles Mendes, residente na Rua de Manuel Espregueira, 204 e 206,
3.º, traseiras, Viana do Castelo.

Data da deliberação: 26 de Março de 1997.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 2007909383

ALVES, RODRIGUES & CAPA, L.DA

Sede: lugar de Cais, freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 94;
identificação de pessoa colectiva n.º 500310475; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 05/051012.

Certifico que foi registada a dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a partir de 12 de Agosto de 2005.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 2007909340

MÁXIMO DE OLIVEIRA COSTA, L.DA

Sede: lugar de Lordelo, freguesia de Boivão

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 67;
identificação de pessoa colectiva n.º 500486220; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; nú-
meros e data das apresentações: 02 e 03/051013.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
dos gerentes Manuel Fernandes e Laurinda Fernandes Vasquez.

Data: 10 de Agosto de 2005.
Causa: renúncia.
Certifico ainda que foi registado o averbamento de deslocação de

sede para a Rua de José Rodrigues, 5, freguesia de Valença.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em substituição
legal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 2007909359

VILA REAL
ALIJÓ

TRANSPORTAUTO, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 00031;
identificação de pessoa colectiva n.º 500287651.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Adjunta da Conservadora, em substituição
legal, (Assinatura ilegível.) 2005263370

CASA DO EIRÔ — LAGAR DE AZEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 00377/
050705; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/010705.

Certifico que Sérgio Manuel Ferreira Alves e Ana Isabel Catarino
de Morais constituíram uma sociedade por quotas com a firma em
epígrafe, que se rege nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Casa do Eirô — Lagar
de Azeite, L.da, e tem a sua sede na Rua do Eirô, Sanradela, Vilar
Maçada.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência pode transfe-
rir a sua sede ser deslocada, dentro do mesmo conselho ou para con-
celho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outra
forma de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto lagar de azeite, produção transforma-
ção comercialização de produtos agrícolas e vinhos; turismo no espa-
ço rural organização de eventos; importação e exportação; empresá-
rio agro-florestal; aluguer de equipamentos; compra e venda de
propriedades rústicas e urbanas; restauração; representações comerciais;
formação profissional; comercialização de produtos para agricultura.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de valor
nominal de dois mil quinhentos euros cada uma de cada um do sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios desde
já nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes. Nos actos de mero
expediente é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros liquidados anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservara em substituição
legal, Sandra Marisa Martins Machado Alves. 2005272388

CHAVES

KROMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 04338/
041007; identificação de pessoa colectiva n.º 506767159; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 02/051022.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 02/051022.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 2.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte

nova redacção:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma KROMOS, L.da
2 — A sua sede é no Bairro Novo do Lombo, Rua do Lombo, 54,

freguesia de Vilar de Nantes, concelho de Chaves.
3 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser

deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encenar agencia, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em representações, compra e venda, por
grosso e a retalho de artigos de bijutaria, marroquinaria, perfumaria,
cosmética, adereços de moda e produtos naturais. Importação e ex-
portação.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, sem remuneração, fica desde já ads-
trita ao sócio José António Gonçalves da Mota, que desde já fica
nomeado sócio gerente.

2 — A eleição de sócios gerentes da firma há-de fazer-se sempre
com recurso à decisão tomada em reunião de assembleia geral de só-
cios, para efeito reunida e decisão lavrada em acta interna e regista-
da, nunca podendo a mesma ser atribuída a terceiro não sócio.

3 — Os gerentes que sejam nomeados por decisão da gestão da firma
e após acordo de todos os sócios, os seus poderes não compreendem a
prestação de garantias reais ou pessoais, para garante de dívidas de outras
entidades, salvo se houver justificado interesse da sociedade.

4 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção do gerente ou de um procurador.

5 — A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou parcial-
mente em participação nos lucros da firma conforme for deliberado
em assembleia de sócios, reunida para o acto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 2009002776

MONTALEGRE

TRANSPORTES CORAÇÃO DE BARROSO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 244/
010417; identificação de pessoa colectiva n.º 505431742; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de exercício de 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Jorge Dinis
de Morais. 2007197022

SABROSA

MFN — EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 00182/
051014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20051014.

Certifico que foi efectuado o registo da sociedade em epígrafe, da
qual se publica o pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma MFN — Explorações Agrícolas, L.da, e
tem a sua sede na Quinta da Seixosa, freguesia de Parada do Pinhão,
concelho de Sabrosa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de produtos agríco-
las, elaboração de projectos agrícolas e florestais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais, é de cinco mil euros, dividido em duas quotas,
nos valores nominais de dois mil e quinhentos euros, cada, perten-
centes a cada uma das sócias Fátima Alexandra Canelas Lucas e Ma-
risa Canelas Lucas.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Marisa Cane-
las Lucas, desde já nomeada gerente.

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

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social, por uma ou mais vezes, desde que aprova-
das em assembleia geral por todos os sócios.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

7.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos à sociedade, depende do
consentimento de todos os sócios, dado por escrito e ficando reser-
vado aos sócios não cedentes o direito de preferência na sua aquisição.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões os inte-

resses da sociedade, nomeadamente o credito ou reputação da mesma
perante o publico, os fornecedores ou a banca.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência proceder ao levantamento do
capital depositado para fazer face às despesas decorrentes com a cons-
tituição da sociedade e seu registo e compra de equipamento para início
da sua actividade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria da Glória Marques
Ferreira de Araújo Morgado. 2009282965

VILA REAL

LOUSADA & LOUSADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 295;
identificação de pessoa colectiva n.º 500650632; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 03/15062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registos:

Foi aumentado o capital da sociedade de 500 000$ para € 5000.
Montante do aumento: € 2506,02.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne ao corpo do artigo 3.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas iguais:

a) Uma de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José
Luís Taveira Lousada;

b) Outra de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria
Idália Alves Gomes.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2008147150
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REAL GRANITO — GRANITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 629;
identificação de pessoa colectiva n.º 502224967; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 09/041216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

O vogal do conselho de administração Alexandre Esteves Santos
cessou as suas funções, por renúncia.

Data: 26 de Novembro de 2004.

Está conforme.

2 de Março de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2008162397

VISEU
SÃO PEDRO DO SUL

MATOS PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul.

Rectificação. — No suplemento do Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 3, de 4 de Janeiro de 2006, a p. 198-(116), saiu com inexacti-

dão a publicação relativa à sociedade em epígrafe. Assim, rectifica-se
o § 1.º do texto, que deverá ter a seguinte redacção: «Certifico que,
em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital de € 5000
para € 12 500, tendo sido alterado parcialmente o contrato da soci-
edade quanto ao n.º 2 do artigo 1.º e o artigo 3.º do pacto social, que
passam a ter a seguinte redacção:».

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, O1ga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 3000195353

TERMALTURIS — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 28, de 8
de Fevereiro de 2006, a p. 2909, saiu com inexactidão a publicação
relativa à sociedade em epígrafe. Assim, rectifica-se: «data da apro-
vação das contas que é 31 de Março de 2005.»

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 3000195352

Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.
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aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.
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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6

Preços para 2006
(Em euros)

AVISO

1 — Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2006 em suporte de papel, CD-ROM e Internet.
2 — Não serão aceites pedidos de anulação de contratos de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações

da responsabilidade dos nossos serviços.
3 — Cada assinante deverá indicar sempre o número de contrato de assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos

que tenha com a INCM.
4 — A efectivação dos pedidos de contratos de assinaturas, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas livrarias.
5 — Toda a correspondência sobre contratos de assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa (fax: 213945750; e-mail: assinaturas@incm.pt).

1.ª série ..........................................

2.ª série ..........................................

3.ª série ..........................................

1.ª e 2.ª séries .................................

1.ª e 3.ª séries .................................

2.ª e 3.ª séries .................................

1.ª, 2.ª e 3.ª séries ...........................

Compilação dos Sumários ..........

Acórdãos STA ...............................

CD-ROM 1.ª série (IVA 21%)

Assinatura CD mensal ...........

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

195,50 243

PAPEL (IVA 5%)

161,50

161,50

161,50

302,50

302,50

302,50

427

  54,50

  105

100 acessos ............................
250 acessos ...........................
Ilimitado individual 4 ..........

INTERNET (IVA 21%)

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

 101,50
228
423

127
285,50
529

Preços por série 3

1.ª série ..................................
2.ª série ..................................
3.ª série ..................................

INTERNET DIÁRIO DO DIA (IVA 21%)

127
127
127

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.
3 3.ª série só concursos públicos.
4 Para assinaturas colectivas (acessos simultâneos) contacte-nos através dos endereços do Diário da República electrónico abaixo indicados.

ACÓRDÃOS STA (IVA 21%)

100 acessos ...................................

250 acessos ...................................

Ilimitado individual 4 ..................

53

 106

212

E-mail 50 .......................................

E-mail 250 ....................................

E-mail 500 ....................................

E-mail 1000 ..................................

E-mail + 50 ....................................

E-mail + 250 ..................................

E-mail + 500 ..................................

E-mail + 1000 ................................

 16,50

 49

79,50

148

 27,50

 97

153,50

275

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 21%)1




