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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

UNIÃO DESPORTIVA DA ALTA DE LISBOA

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2005, lavrada a
fl. 111, do livro de notas para escrituras diversas n.º 2, do Cartório
Notarial de Fátima Ramada, foi constituída uma associação, sem fins
lucrativos, que durará por tempo indeterminado, com sede no Parque
Desportivo Chão do Loureiro, freguesia da Charneca, concelho de Lis-
boa constando dos respectivos estatutos que:

A associação tem por objecto o fomento e a prática do desporto
nas suas diferentes modalidades, categorias e escalões, bem como o
desenvolvimento de outras actividades desportivas e culturais, tendo
em vista proporcionar aos seus associados e população local os meios
necessários à educação física e ao convívio desportivo social, cultural
e recreativo.

Podem adquirir a qualidade de associado todas as pessoas singulares
e ou colectivas, mediante proposta de admissão, por si assinada, e
proposta por qualquer associados, no pleno gozo dos seus direitos.

Os sócios da associação podem ser sócios: efectivos, auxiliares,
empresas e honorários.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — A Notária, Maria Fátima Fernandes
Ramada de Sousa. 3000178310

ASSOCIAÇÃO DA FISIOZONE

Certifico que, por escritura de 4 de Novembro de 2005, lavrada a
fl. 49 do livro n.º 15-A, do Cartório Notarial Vitorino Oliveira, foi
constituída uma associação com a denominação Associação da Fisio-
zone, sede na Rua de São José, 938, freguesia de Santa Maria de La-
mas, concelho de Santa Maria da Feira, que regendo-se, entre outras,
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 3.º

Definição dos objectivos

Os objectivos da associação são:
1 — Promover o desenvolvimento científico e tecnológico da prá-

tica de reabilitação.
2 — A Associação da Fisiozone tem fins culturais, científicos e

técnicos de divulgação, conhecimento e progresso das técnicas de
reabilitação.

3 — Promover o intercâmbio de ideias e experiências entre os
associados e organismos congéneres nacionais e estrangeiros, bem como
acções de coordenação interdisciplinar, quer ao nível da formação e
investigação, quer ao nível das novas tecnologias.

4 — A Associação da Fisiozone tem fins profissionais que contri-
buem para o conhecimento, aperfeiçoamento, progresso, divulgação
da reabilitação.

5 — Divulgar informação relevante sobre a reabilitação.

6 — Promover o bom entendimento e a solidariedade entre os seus
associados;

7 — Colaborar, patrocinar e promover a edição de publicações que
concorram para a divulgação do conhecimento em reabilitação.

8 — Defender os interesses, direitos e prerrogativas dos seus asso-
ciados.

9 — Manter, oficializar e actualizar o site na Internet da Associa-
ção da Fisiozone.

ARTIGO 7.º

Órgãos constituintes

A associação é constituída pelos seguintes órgãos:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

ARTIGO 8.º

Constituição e funcionamento da assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os membros asso-
ciados.

2 — Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa
por ela eleita, constituída por três membros:

Presidente;
Secretário;
Vogal.
3 — Na assembleia geral apenas têm direito de voto os sócios or-

dinários, no pleno gozo dos seus direitos.
4 — A duração do mandato dos corpos gerentes é de três anos.

ARTIGO 9.º

Competência da assembleia geral

Sem prejuízo do disposto nos artigos 170.º e 172.º do Código Civil,
compete à assembleia geral:

a) Fixar e actualizar a jóia e as quotas previstas nos presentes es-
tatutos;

b) Fixar os planos de actividades da Associação.

ARTIGO 10.º

Reuniões da assembleia geral

A assembleia geral reunirá ordinariamente para aprovação do pla-
no de actividades, orçamento, contas anuais e eleição dos órgãos so-
ciais e, extraordinariamente sempre que a direcção o solicitar.

ARTIGO 11.º

Constituição da direcção

A direcção é composta por cinco membros:
Presidente;
Vice-presidente;
Secretário-geral;
Tesoureiro;
Vogal.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 52 — 14 de Março de 20065428-(4)

ARTIGO 12.º

Competência da direcção

Compete à direcção:
1 — Dirigir as actividades da associação, em obediência aos planos

de actividades fixados pela assembleia geral.
2 — Representar a Associação em juízo ou fora dele.
3 — Organizar grupos de trabalho para desenvolver tarefas especí-

ficas.
4 — Promover e desenvolver relações internacionais.
5 — Desenvolver iniciativas culturais, designadamente as relacio-

nadas com a actividade editorial.
6 — Avaliar as necessidades de valorização da reabilitação, quer no

plano científico e técnico, quer no plano da sua intervenção social.
7 — Convocar a assembleia geral para os assuntos que considere

relevantes.
ARTIGO 13.º

Reuniões da direcção

A direcção reunirá ordinariamente de três em três meses e, extra-
ordinariamente, sempre que o presidente a convocar.

ARTIGO 14.º

Constituição do conselho fiscal

O conselho fiscal é constituído por três membros:
Presidente;
Vice-presidente;
Vogal.

ARTIGO 15.º

Competência do conselho fiscal

Compete ao conselho fiscal:
1 — Examinar, pelo menos trimestralmente, a gestão financeira

da direcção.
2 — Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento anuais,

apresentado pela direcção.
3 — Assistir às reuniões da direcção sempre que o julgue conve-

niente, sem direito a voto.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — O Notário, (Assinatura ilegível.)
3000186392

ASSOCIAÇÃO HÍPICA DO BIE

Certifico, nos termos do n.º 2 do artigo 168.º do Código Civil, que
por escritura outorgada em 15 de Novembro de 2005, de fl. 101 a
fl. 109 do livro para escrituras diversas n.º 16-A, do Cartório Notari-
al de Faro, foi lavrada uma escritura de constituição de associação
denominada Associação Hípica do Bie, número de identificação de
pessoa colectiva provisório 507461630, com sede na Rua da Univer-
sidade, Montenegro, freguesia de Montenegro, concelho de Faro, sem
fins lucrativos, tendo como objecto o fomento da prática equestre,
actividades recreativas, organização de provas equestres, construção,
gestão e exploração de equipamentos desportivos e similares de hote-
laria e ensino equestre.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — No uso de competência delegada,
Maria Eduarda de Brito Mendonça Gonçalves. 3000187475

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS ESCUTEIROS
DO FORTE DA CASA

Certifico que, por escritura de 11 de Novembro de 2005, lavrada
de fl. 25 a fl. 32 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 19-
-A, do Cartório Notarial de Alverca, da notária licenciada Maria Fi-
lomena Valente Ferreira Marto, se constituiu a associação designada
por Associação de Apoio aos Escuteiros do Forte da Casa, com sede
no lugar e freguesia do Forte da Casa, concelho de Vila Franca de
Xira.

O seu objecto consiste em apoiar os escuteiros em tudo o que lhes
diga respeito, incluindo a sua logística.

O seu âmbito de acção abrange a freguesia do Forte da Casa, con-
celho de Vila Franca de Xira. Em casos pontuais esse apoio poderá
ser extensivo aos escuteiros das freguesias limítrofes. Para a realiza-
ção dos seus objectivos, a associação propõe-se adquirir e ou cons-

truir e manter instalações que sirvam de sede e de apoio logístico aos
escuteiros do Forte da Casa, para que possam desenvolver as suas
actividades próprias.

Podem ser associados os escuteiros do Forte da Casa e pessoas sin-
gulares e colectivas, que pretendam de alguma forma colaborar no
apoio à actividade dos mesmos escuteiros.

A Notária, Maria Filomena Valente Ferreira Marto.3000188883

RIO CONTIGO — ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura de 16 de Dezembro de 2005, exarada
de fls. 147 e segs. do livro n.º 38, do Cartório Notarial de Maria de
Fátima Pereira Pessoa, foi constituída uma associação sem fins lucra-
tivos, com a denominação em epígrafe e designada abreviadamente
por Rio Contigo, com sede em Coimbra, provisoriamente na Rua de
António Augusto Gonçalves, 67, freguesia de Santa Clara.

A associação tem por objecto a criação, produção e co-produção,
difusão, edição, interpretação, formação e programação de projectos
artísticos no domínio das artes do espectáculo, nas áreas do teatro, da
música e da dança, das artes visuais, nas áreas das artes visuais, das
artes plásticas e da arquitectura e design, nos quais participarão os
seus associados, ou estes conjuntamente com pessoas ou entidades
convidadas.

Podem ser associados efectivos, pessoas singulares maiores de de-
zoito anos, bem como pessoas colectivas.

a) A aquisição de qualidade de associado efectivo será atribuída em
assembleia geral que reúna pelo menos dois terços dos associados e
por uma maioria qualificada de quatro quintos dos seus membros.

b) A assembleia geral poderá atribuir, igualmente por maioria qua-
lificada de quatro quintos, a qualidade de associado honorário a pesso-
as ou entidades que, através de serviços ou donativos, dêem uma con-
tribuição especialmente relevante para a realização dos fins da
associação.

c) A perda da qualidade de associado obedece às mesmas formalida-
des previstas para a sua aquisição.

Constituem receitas da Associação:
a) As receitas próprias das actividades levadas a cabo pela Associação.
b) Os subsídios, doações, heranças e legados que lhe venham a ser

atribuídos.
c) A receita de publicações, cursos, festivais ou quaisquer outras

manifestações culturais promovidas pela Associação.
A sua duração é por tempo indeterminado.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — A Colaboradora autorizada, (Assinatura
ilegível.) 3000189280

STAR RIDERS PORTUGAL

Certifico, narrativamente, que no Cartório Notarial de Coimbra e
no livro de notas para escrituras diversas n.º 15-A, de fl. 60 a fl. 60 v.º,
foi constituída, em data de hoje, a associação com a denominação em
epígrafe, que tem a sua sede no Edifico Arcádia Parque, Bloco 1, loja
C, lugar de Malaposta, freguesia de Arcos, concelho de Anadia, tendo
por objecto dinamizar junto dos seus associados actividades relacio-
nadas com o mototurismo ou outras relativas à utilização de motoci-
clos no âmbito do lazer, e sempre desligadas de qualquer contexto
político ou religioso.

Podem filiar-se na associação todas as pessoas, desde que se inte-
ressem, ou possam, de alguma forma participar efectivamente em
actividades relacionadas com o motociclismo. É obrigatório possuir
ou utilizar regularmente uma moto Yamaha de algum dos modelos
Star/Virago ou não possuir moto mas serem acompanhantes habituais
de um sócio com um modelo Star/Virago.

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

Está conforme o original.

26 de Dezembro de 2005. — A Colaboradora, devidamente
autorizada, Maria Gorete Vaz. 3000189788

FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO DISTRITO DE BEJA

Certifico, narrativamente, que por escritura de 30 de Dezembro de
2005, lavrada de fl. 121 a fl. 126 v.º, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 83-D, do Cartório Notarial de Aljustrel, foi consti-
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tuída uma federação a qual adopta a denominação de Federação dos
Bombeiros do Distrito de Beja, tem a sua sede na Avenida de Miguel
Fernandes, 22, na freguesia de Santiago Maior, na cidade e concelho
de Beja, a qual tem por objecto: a representação institucional das
associações e corpos de bombeiros do distrito de Beja, cuja acção
principal é o socorro e protecção de pessoas e bens na área da pro-
tecção civil.

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

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria da Graça de
Assunção Brito Belchior. 3000190145

CENTRO COMUNITÁRIO DE NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA DE VALE DE CAVALOS

Certifico que, por escritura de 10 de Janeiro de 2006, lavrada de
fl. 107, v.º, a fl. 108, v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 11, do Cartório Notarial de Portalegre, da notária Maria Fernanda
Salema Ferreira Nunes, se encontra exarada uma escritura de consti-
tuição de uma instituição particular de solidariedade social, sob a for-
ma de associação de solidariedade social denominada de Centro Co-
munitário de Nossa Senhora de Fátima de Vale de Cavalos, com sede
na Rotunda de Luís de Camões, lote 47, em Vale de Cavalos, fregue-
sia de Alegrete, concelho de Portalegre, tendo por actividade princi-
pal a promoção do apoio à terceira idade, através das valências de
lar, centro de dia, apoio domiciliário, centro de convívio e outras,
eventualmente necessárias e como actividades secundárias, promover
o apoio à Infância e Juventude, através da valência ATL, actividades
de tempos livres e outras que prossigam com o mesmo objectivo,
promover acções de desenvolvimento social e comunitário e promo-
ver acções de desenvolvimento cultural e desportivo da comunidade
local.

Os órgãos da associação são a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal e as respectivas receitas são:

a) O produto das jóias e quotas dos associados;
b) As comparticipações dos utentes;
c) Os rendimentos de bens próprios;
d) As doações, legados e heranças e respectivos rendimentos;
e) Os subsídios do Estado ou organismos oficiais.
f) Os donativos e produtos de festas ou subscrições;
g) Outras receitas.

10 de Janeiro de 2006. — A Notária, Maria Fernanda Salema
Ferreira Nunes. 3000190274

GRUPO DE BOMBOS SÃO SALVADOR DE MEIXOMIL

Certifico que, por escritura de 11 de Janeiro de 2006, lavrada de
fls. 64 a 64 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 406-E,
do Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a cargo do notário licen-
ciado Norberto Augusto Fonseca Cardoso, foi constituída uma escri-
tura de associação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua
de Antero Figueiredo, 233, Meixomil, Paços de Ferreira, tendo por
objecto o desenvolvimento de actividades musicais, recreativas e cul-
turais. São receitas patrimoniais da associação, as quotas dos associa-
dos, os donativos e subsídios. Os associados obrigam-se ao pagamento
de uma quota mensal a estabelecer pela assembleia geral e alterável a
sua deliberação. São órgãos da associação, a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

Está conforme.

11 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela de Castro
Coutinho Cordeiro. 3000190673

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS
DO DISTRITO DE SANTARÉM, FAJUDIS

Extracto

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 2005, a fl. 18
do livro de notas n.º 26-L, do Cartório Notarial de Tomar, a cargo
do notário José Alberto Sá Marques de Carvalho, foram alterados
totalmente os estatutos da Associação denominada de Federação das

Associações Juvenis do Distrito de Santarém, Fajudis, pessoa colecti-
va de direito privado sem fins lucrativos, com o número de pessoa
colectiva 503057738, com sede em Constância.

Está conforme ao original.

20 de Dezembro de 2005. — O Notário, José Alberto Sá Marques
de Carvalho. 3000191133

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA NOVOS RUMOS
COM JESUS

Certifico que, por escritura de 18 de Janeiro de 2006, exarada a
fl. 10, do livro de notas para escritura diversas n.º 14-P, no Cartório
Notarial de Espinho, a cargo da notária licenciada Paula Cristina Sil-
va Leite, foi constituída uma Associação com a denominada em epí-
grafe, com sede na Travessa da Junqueira de Cima, 87, freguesia de
Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2006. — A Notária, Paula Cristina Silva Leite.
3000191179

CLUBE DE CAÇADORES DE RIACHOS

Alteração de estatutos

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2006, lavrada de
fl. 139 a fl. 139 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 236-
-A, do Cartório Notarial da Golegã, a cargo da notária licenciada Carla
Maria de Chaby Queirós Delille, foram alterados os estatutos da asso-
ciação denominada de Clube de Caçadores de Riachos, com sede na
vila e freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas, com o núme-
ro de identificação de pessoa colectiva 501791590, quanto ao seu
objecto social e em consequência reformular o articulado do artigo 1.º,
dos respectivos estatutos, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A associação tem o nome de Clube de Caçadores de Riachos, tem
a sua sede na vila e freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas
e, por objecto específico, gerir zonas de caça associativa ou partici-
par na gestão de zonas de caça nacionais ou municipais, contribuir
para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada e
melhoria do exercício da caça. Zelar pelas normas legais sobre a caça.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — O Ajudante, António Pereira Batista.
3000191637

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ETNOGRÁFICA
DO RANCHO FOLCLÓRICO DE VALDREU

Extracto

Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro de 2006, exarada a
fl. 59, do livro de notas n.º 245-C, do Cartório Notarial de Amares,
foi constituída, por tempo indeterminado, uma associação de fins não
lucrativos, sob a designação em epígrafe, com sede no Largo do
Mosteiro, freguesia de Valdreu, concelho de Vila Verde, a qual tem
por objecto o desenvolvimento da actividade de dança, nomeadamente
folclore e promoção cultural.

Podem ser associados todos os indivíduos com capacidade jurídica,
desde que admitidos pelos órgãos da Associação, mediante o paga-
mento de uma jóia inicial de cinco euros e uma quota anual fixada em
vinte e quatro euros, podendo ser alteradas em assembleia geral.

Para exercer qualquer cargo nesta associação, o indivíduo tem que
obrigatoriamente ser associado, com quotas em dia.

Podem ser exonerados da Associação pela direcção, quaisquer mem-
bros, desde que não cumpram alguma das obrigações estatutárias.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, José Manuel Faria
da Silva. 3000191640
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O ARCAZ DE MEDELIM

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial a cargo da
notária Filipa de Menezes Falcão em 23 de Janeiro de 2006, a fl. 65,
do livro de notas n.º 17-A, foi constituída uma associação, sem fins
lucrativos, com a denominação O Arcaz de Medelim, que terá a sua
sede na Rua Direita, 26, freguesia de Medelim, concelho de Idanha-a-
-Nova, que durará por tempo indeterminado e terá como objecto
através de um grupo de senhoras de Medelim:

a) Reunir e congregar as senhoras de Medelim, em vista de objec-
tivos comuns, prosseguidos de forma voluntária e entusiasta, promo-
vendo, assim, a coesão e solidariedade entre as senhoras, em especial
as suas associadas, pela ocupação de parte do seu tempo e do seu es-
pírito, pondo a render os talentos pessoais de cada uma;

b) Fazer participar as senhoras de Medelim na preparação e produ-
ção de seus trabalhos manuais, manufacturas, lavores, rendas, faian-
ças, outras belas artes, bolos e outros cozinhados, etc.;

c) Pôr à disposição bens de produção de Medelim como mel, azei-
te, azeitonas, queijo, etc.;

d) Expor e pôr à disposição da comunidade medelinense e de todos
os que a visitem aqueles trabalhos manuais e produtos da terra para a
criação de fundos financeiros destinados exclusivamente a adquirir bens
e outras mais valias necessárias à comunidade local;

e) Defender e promover os interesses dos seus associados.
Mais certifico que os estatutos desta associação estipulam que po-

dem ser associadas senhoras residentes ou ligadas a Medelim, e são
órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conselho fis-
cal, sendo eleitos por três anos.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2006. — A Notária, Ana Filipa Ferreira Maio de
Menezes Falcão. 3000192045

CLUBE NÁUTICO ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ — CNASA

Certifico que, por escritura de 25 de Janeiro de 2006, lavrada a fl. 60,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 40-A, do Cartório Notarial
de Setúbal, a cargo da notária licenciada Maria Teresa Morais Carvalho
Oliveira, foi constituída uma associação denominada de Clube Náutico
Águas de Santo André — CNASA, sem fins lucrativos, com sede social
em Cerca de Água, Rua dos Cravos, apartado 64, Vila Nova de Santo
André, freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.

São objectivos da associação a satisfação de interesses relacionados
com o seu bem estar, contribuindo para um melhor aproveitamento
dos seus tempos livres;

A prática de actividades desportivas, federais ou outras;
O desenvolvimento de actividades lúdicas ou de lazer;
A participação em actividades culturais.
São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-

lho fiscal.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — A Notária, Maria Teresa Morais
Carvalho de Oliveira. 3000192542

ASSOCIAÇÃO DOROANA

Certifico que, em data de hoje, por escritura lavrada no Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária Luiza Maria de Carvalho Vieira
exarada a fl. 139 do livro de notas n.º 4, foi constituída uma associação.

Denominação: Associação Doroana.
Sede: Rua do Jardim Júlio Moreira, Vivenda Clemente, freguesia de

Carcavelos, concelho de Cascais.
Duração: indeterminada.
Fins a que se destina: prosseguir, manter e alargar actividades sociais,

educativas e culturais

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2006. — A Notária, Luiza Maria de Carvalho
Vieira. 3000192716

ASSOCIAÇÃO DE ANTIGOS ALUNOS DE MBA
E PÓS-GRADUAÇÕES DO IESF

Certifico que, por escritura de 6 de Janeiro do ano 2006, exarada
a fl. 58 do livro de notas n.º 15-A, do Cartório Notarial, a cargo de
João Ricardo da Costa Menezes, respectivo notário, foi constituída

uma associação de índole sócio-profissional, educativo e cultural, sem
carácter lucrativo, que sob a denominação Associação de Antigos Alu-
nos de MBA e Pós-Graduações do IESF número de identificação de
pessoa colectiva provisório P 507502450.

Sede: Avenida dos Sanatórios, Edifício Heliântia, freguesia de Vala-
dares, concelho de Vila Nova de Gaia.

Objecto: representação, promoção, estudo, divulgação e defesa dos
seus associados, nomeadamente de natureza jurídica, legal, técnica,
económica e social. Organização de feiras, exposições, congressos,
informação e apoio técnico, promoção de negócios e investimentos,
bem como propor, promover ou executar estudos de pesquisa técnica
de interesse para os associados.

Associados: Poderá ser sócio efectivo da APGIESF qualquer pessoa
singular ou colectiva, bem assim como outras instituições, designada-
mente as associações empresariais e comerciais, ou sem fins lucrati-
vos, cujo fim estatutário seja compatível com o da APGIESF.

A APGIESF poderá admitir como sócios honorários quaisquer pes-
soas, individuais ou colectivas, que tenham desempenhado cargos nos
órgãos directivos ou com eles colaborado, prestando à APGIESF ser-
viços relevantes com assiduidade e dedicação de forma a serem dignos
de integrar o quadro de honra da mesma.

A APGIESF poderá admitir como sócios beneméritos quaisquer
pessoas individuais ou colectivas que tenham demonstrado, pelo seu
altruísmo, benemerência e elevados serviços prestados à APGIESF
serem merecedoras de tal distinção.

A admissão de qualquer pessoa ou entidade como sócio depende da
aprovação da assembleia geral, mediante proposta da direcção ou de
qualquer associado.

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

6 de Janeiro de 2006. — O Notário, João Ricardo da Costa
Menezes. 3000192726

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE OURÉM
ASSOCIAÇÃO

Extracto

Certifico que, por escritura de 31 do mês, findo, lavrada a fl. 10 e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 34-L, do Car-
tório Notarial de Tomar a cargo do notário licenciado José Alberto
Sá Marques de Carvalho, foi alterado o artigo 4.º dos estatutos da
associação denominada de Conservatório de Música de Ourém — As-
sociação, com sede na Avenida de Dom Nuno Álvares Pereira, 11,
Ourém, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, concelho de Ourém.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2006. — A Colaboradora do Notário, Anabela
Antunes de Jesus. 3000192734

FEDERAÇÃO DAS CONFRARIAS BÁQUICAS
DE PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2006, exarada de
fl. 68 a fl. 69 do livro de notas para escrituras diversas n.º 24-A, do
Cartório Notarial da notária Cármen Maria Coelho Mota Neves, foi
alterado o artigo 2.º e a alínea a) do artigo 8.º dos estatutos de asso-
ciação com a denominação de Federação das Confrarias Báquicas de
Portugal, que passarão a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Esta Federação tem a sua sede na Rua de António Granjo, 207,
4400-034, Vila Nova de Gaia, podendo vir a ser mudada para outro
lugar do território nacional, quando a assembleia geral assim o delibe-
rar por maioria de três quartos dos associados presentes.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) O pagamento das jóias e das quotas anuais, cujos montantes sejam

aprovados em assembleia geral;
Na eventualidade de alguma confraria não ter estatutariamente

prevista a cobrança de jóia e ou quotas, é possível efectuar o paga-
mento à Federação em serviços, previamente aprovados pela direc-
ção.
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b) (Mantém-se inalterada.);
c) (Mantém-se inalterada.);
d) (Mantém-se inalterada.);
e) (Mantém-se inalterada.)

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2006. — A Notária, Cármen Maria Coelho Mota
Neves. 3000192738

MOTO CLUBE OS ALARVES

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 31 de Janeiro de 2006,
lavrada de fls. 20 a fl. 20 v.º, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 15-A, no Cartório Notarial de Setúbal, instalado na Rua dos
Pinheirinhos, 13, A, do notário, licenciado João Farinha Alves, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, que tem
a sua sede social na Rua da Eira, 30, Cruz de João Mendes, freguesia
de São Francisco da Serra, do concelho de Santiago de Cacém, que
durará por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, tendo como
objecto: desenvolver e promover as áreas cultural, turística de conví-
vio e desporto, prevenção e segurança rodoviária, a pratica do moto-
ciclismo em todas as suas vertentes no pais e no estrangeiro, moto
turismo, motociclismo, desportivo, motociclismo de coleccionismo,
ciclismo e educação física.

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condições
de admissão e exclusão, constarão de um regulamento geral interno,
cuja aprovação e alteração são da exclusiva competência da assem-
bleia geral.

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

31 de Janeiro de 2006. — O Notário, João Farinha Alves.
3000192928

INESRE — INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES
DE RECURSOS NATURAIS

Extracto

Certifico que, por escritura de 7 de Fevereiro de 2006, exarada de
fl. 130, a fl. 131, do livro de notas para escrituras diversas n.º 126-D,
do Cartório Notarial de Moura, foi alterado o n.º 1 do artigo 13.º, dos
estatutos da Associação denominada de INESRE — Instituto de Estu-
dos Superiores de Recursos Naturais, com o número de identificação
de pessoa colectiva 505736667, com sede na Rua do Matadouro, sem
número, em Moura, freguesia de Moura (São João Baptista), conce-
lho de Moura, artigo este que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 13.º

1 — As reuniões da assembleia geral são convocadas por aviso postal
expedido para cada um dos associados com antecedência mínima de
oito dias, quer se trate de reuniões ordinárias ou extraordinárias.

2 — As convocatórias indicarão o dia, hora e local da reunião e a
respectiva ordem de trabalhos.

3 — As reuniões da assembleia geral são dirigidas por uma mesa,
constituída por um presidente e dois secretários.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, em substituição
legal, Domingos Manuel Santos M. Garcia. 3000192939

CLUBE DE CAÇADORES E PESCADORES
DA CABEÇA DA CABRA

Certifico que, por escritura de 7 de Fevereiro de 2006, lavrada a
fl. 46, do livro de notas para escrituras diversas n.º 42-A, do Cartório
Notarial de Setúbal, a cargo da notária licenciada Maria Teresa Mo-
rais Carvalho Oliveira, foi constituída uma associação denominada de
Clube de Caçadores e Pescadores da Cabeça da Cabra, sem fins lucra-
tivos, com sede social na Herdade da Cabeça da Cabra, freguesia de
Porto Covo, concelho de Sines.

É objecto da Associação, gestão de zonas de caça associativa,
municipal ou turística e ainda proporcionar aos seus associados o
exercício de actos venatórios, desenvolver e fomentar os recursos
cinegéticos, zelar pelo cumprimento das normas reguladoras dessas
actividades, harmonizar as relações e interesses dos seus associados

com agricultores, proprietários e outros, bem como desenvolver em
geral as actividades recreativas, formativas, culturais e desportivas
destinadas aos seus associados.

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

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2006. — A Notária, Maria Teresa Morais
Carvalho de Oliveira. 3000193068

ASSOCIAÇÃO CAÇADORES DO MATACHÃO

Certifico que, por escritura de 7 de Fevereiro de 2006, exarada de
fl. 109 a fl. 110 v.º do livro de notas n.º 6-A, do Cartório Notarial de
Évora, a cargo da notária licenciada Maria Gabriela Diniz da Fonseca
Nunes Pimentel foi constituída uma associação que se denomina de
Associação Caçadores do Matachão, terá a sua sede na freguesia da
Malagueira, concelho de Évora, na Avenida dos Condes Vilalva, 320,
durará por tempo indeterminado e tem o cartão provisório de iden-
tificação de pessoa colectiva com o número P 507602510 (CAE —
01501).

A Associação tem por objecto promover e desenvolver activida-
des de caça e pesca desportiva.

Nesta associação só serão aceites novos sócios em assembleia geral.
O financiamento da associação far-se-á através de uma jóia inicial

e das quotas dos associados as comparticipações dos utentes, as doa-
ções, os subsídios do Estado ou de organismos oficiais, outras receitas
provenientes de mecenato.

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

8 de Fevereiro de 2006. — A Notária, Maria Gabriela Diniz da
Fonseca Nunes Pimentel. 3000193591

READY MIND — ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
PARA A REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS POR MEIO

DE ARTE E DO DESIGN

Extracto

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro do ano 2006, exara-
da a fl. 27 do livro de notas 18-A, do Cartório Notarial de João Ri-
cardo da Costa Menezes, a cargo do respectivo notário, foi constituí-
da uma associação de índole social, educativo e cultural, sem carácter
lucrativo, que sob a denominação de Ready Mind — Associação sem
Fins Lucrativos para a Reutilização de Resíduos por Meio de Arte e
do Design, número de identificação de pessoa colectiva provisório
P 507580974.

Sede: Rua de Rodrigues Miguéis, 52, freguesia da Senhora da Hora,
concelho de Matosinhos.

Objecto: divulgação e apoio ao desenvolvimento do conceito eco-
-design relacionando-se este com a sustentabilidade, ecologia, e redu-
ção da utilização de matérias-primas virgens, promovendo a reutili-
zação e reciclagem de materiais por intermédio da arte e do design;

Associados: podem ser associados da RM todas as pessoas singula-
res, nacionais ou estrangeiras, que possam contribuir para a prossecu-
ção do fim da associação.

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

8 de Fevereiro de 2006. — O Notário, João Ricardo da Costa
Menezes. 3000193603

CLUBE TODO-O-TERRENO DE PINHAL NOVO

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Palme-
la, a cargo do notário licenciado Jerónimo Monteiro Lourenço, em
12 de Dezembro de 2005, lavrada a fl. 118 a fl. 118 v.º, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 7-A, foi constituída a associação
denominada Clube Todo-o-Terreno de Pinhal Novo, designada abre-
viadamente pelas iniciais C. T. T. P. N., com sede social na Rua de
Luís de Camões, 23, no Pinhal Novo, concelho de Palmela.

É uma Associação sem fins lucrativos que tem por objectivo a
promoção e desenvolvimento dos seus associados e da população em
geral, no âmbito do desporto, da cultura e do recreio, constituída por
tempo indeterminado.

A associação compõe-se de número ilimitado de associados;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 52 — 14 de Março de 20065428-(8)

1.º Podem ser associados pessoas singulares, pessoas colectivas,
firmas e associações; 2.º Pessoas menores de idade, serão admitidos
como associados só com a autorização de um dos encarregados de
educação

Haverá duas categorias de associados:
1.º Honorários — As pessoas singulares e colectivas, firmas e asso-

ciações que através de serviços ou donativos, dêem contribuição es-
pecialmente relevante para a realização dos fins da Associação, como
tal reconhecida e proclamada pela assembleia geral.

2.º Os efectivos — As pessoas que se proponham colaborar na re-
alização dos fins da Associação obrigando-se ao pagamento da quota
anual, no montante deliberado pela assembleia geral.

A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro respecti-
vo, que a Associação obrigatoriamente possuirá.

A admissão como membro da associação faz-se mediante a apre-
sentação à direcção da respectiva proposta assinada pelo candidato e
por dois proponentes da Associação, no pleno gozo dos seus direitos.

Perdem a qualidade de associados todos aqueles que dolosamente
tenham prejudicado materialmente a Associação para o seu despres-
tígio e os efectivos que deixarem de pagar a quota;

A eliminação dos associados só se efectivará depois da respectiva
audiência.

12 de Dezembro de 2005. — A Técnica autorizada pelo
Notário, (Assinatura ilegível.) 3000193745

ASSOCIAÇÃO ACREDITAR NA VIDA

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2006, lavrada no
Cartório Notarial de Luís Manuel Moreira de Almeida a partir de
fl. 135, do livro n.º L-39, foi alterado o objecto da Associação com
a denominação acima referida, com sede na Rua do Lameiro, 165,
freguesia de Canedo, concelho de Santa Maria da Feira, alterando em
consequência o artigo 2.º dos estatutos, que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem por fim e como objecto:
Associação sem fins lucrativos, centro de acolhimento para os sem

abrigo, alcoólicos, toxicodependentes e todo o tipo de marginaliza-
dos, dando a estas pessoas actividades para ocupação dos tempos li-
vres tais como: cuidar do quintal da quinta pertencente à associação,
cuidar do jardim, limpeza de todo o espaço exterior. A Associação
vai viver dos donativos dos associados e do voluntariado.

Está conforme.

8 de Fevereiro de 2006. — A Colaboradora, Celeste Margarida
Santos Lima. 3000193772

CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL
E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL — CITEVE

Estatutos
(contém alteração aprovada na reunião

do Conselho Geral de 13 de Dezembro de 2002)

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins

ARTIGO 1.º

Constituição do CITEVE

1 — Os presentes estatutos regem o Centro Tecnológico das In-
dústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, pessoa colectiva de utilida-
de pública sem fins lucrativos criada no âmbito do Decreto-Lei n.º 249/
86, de 25 de Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 312/95, de 24 de Novembro.

2 — O Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de
Portugal, adiante designado por CITEVE ou Centro, é dotado de per-
sonalidade jurídica e de autonomia técnica, administrativa e financei-
ra, dispondo de património próprio.

3 — O CITEVE resulta da associação, por complementaridade de
interesses, de empresas industriais e respectivas associações com or-
ganismos públicos dotados de personalidade jurídica.

ARTIGO 2.º

Localização

O CITEVE tem a sua sede em Vila Nova de Famalicão e uma de-
legação na Covilhã, podendo o conselho de administração determinar
a criação de outras delegações ou formas de representação adequadas
às acções do Centro na prossecução dos seus fins estatutários.

ARTIGO 3.º

Objectivos

O CITEVE visa o aumento da competitividade das empresas dos
sectores abrangidos, através da organização de estruturas técnicas e
tecnológicas de apoio e promoção às indústrias nacionais têxtil e do
vestuário, para o que deverá, nomeadamente:

a) Apoiar a investigação e estudos aplicados tendentes à introdu-
ção de novos produtos, à melhoria da qualidade destes e dos processos
industriais;

b) Promover a melhoria dos produtos e processos industriais, ten-
do em conta a sua qualidade, design, conformidade com normas, com-
patibilidade com o meio ambiente e eficiência energética;

c) Promover a formação especializada do pessoal das empresas e
dos seus futuros quadros no domínio da tecnologia e da gestão empre-
sarial;

d) Promover a difusão de técnicas e tecnologias com interesse para
os sectores ITV (indústria têxtil e do vestuário), proceder à sua de-
monstração e generalizar a utilização de práticas adequadas;

e) Contribuir para o equilibrado desenvolvimento regional e, con-
sequentemente, para um melhor ordenamento industrial do País.

ARTIGO 4.º

Actividades

1 — Na prossecução dos objectivos referidos no artigo anterior,
compete ao CITEVE, nomeadamente:

a) Prestar apoio directo às empresas destes sectores, com especial
incidência na pequena e média empresa, particularmente no que se
refere à resolução de problemas de natureza técnica e tecnológica;

b) Organizar, coordenar e divulgar a informação técnica, tecnoló-
gica, de gestão e outras com interesse para os sectores têxtil e do
vestuário, implementando os necessários sistemas integrados e redes
de utilização repartida para as empresas;

c) Ensaiar métodos e processos de fabrico no âmbito das tecnolo-
gias de produção e promover, quando necessário e exigível, a sua trans-
ferência directa ou indirecta para as empresas;

d) Estudar a utilização de matérias-primas nacionais com vista à
valorização dos recursos endógenos;

e) Proceder a ensaios e análises laboratoriais de caracterização de
matérias-primas, de produtos e de equipamentos;

f) Certificar a conformidade de produtos com as especificações
aplicáveis e as normas, obtida a respectiva qualificação pelo Instituto
Português da Qualidade para os domínios abrangidos pelas indústrias
têxtil e do vestuário (ITV);

g) Colaborar em estudos de normalização e elaboração de especifi-
cações técnicas para as indústrias do sector, promovendo e elaboran-
do também normas internas do Centro;

h) Estudar a aplicação das normas nacionais e estrangeiras referen-
tes às indústrias têxtil e do vestuário abrangidas pela actividade do
CITEVE;

i) Colaborar com instituições nacionais e estrangeiras de forma a
conseguir a máxima eficiência nas acções de apoio junto dos sectores
das indústrias têxtil e do vestuário;

j) Colaborar e dinamizar a realização de diagnósticos sectoriais da
indústria, visando a identificação e propondo soluções em termos de
acções prioritárias a desenvolver para os sectores;

l) Desenvolver projectos visando a melhoria empresarial e secto-
rial em termos de marketing, apoio à actividade comercial e de pes-
quisa de novos mercados;

m) Promover e assegurar acções de consultadoria e assistência téc-
nica que beneficiem as acções de melhoria técnica e tecnológica das
empresas e de regiões de forte impacte das indústrias têxtil e do ves-
tuário portuguesas;

n) Realizar estudos de diagnóstico ambiental a empresas destes sec-
tores e prestar serviços de apoio, com vista à integração do vector
ambiental na gestão das empresas;

o) Participar na realização de diagnósticos sectoriais e colaborar
na identificação das acções prioritárias para desenvolver o sector das
indústrias têxtil e do vestuário, bem como os sectores afins ou com-
plementares;

p) Prestar serviços às empresas dos sectores para a melhoria da
qualidade e do design dos seus produtos;
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q) Colaborar com as instituições de ensino especializado;
r) Contribuir para o fortalecimento das relações entre as institui-

ções de ensino universitário e politécnico e a indústria dos sectores;
s) Participar em programas de formação técnica destinados a jo-

vens saídos do sistema formal de ensino, visando promover a sua
adequada integração no sistema produtivo;

t) Participar em programas de cooperação e intercâmbio tecnoló-
gico entre os centros homólogos internacionais, com vista à criação
de sinergias sectoriais.

2 — Cumpre, nomeadamente, ao CITEVE proceder à criação, ins-
talação e manutenção de unidades tecnológicas e de unidades de de-
monstração, dotadas de recursos humanos, laboratoriais e outros en-
quadrados orgânica e funcionalmente na estrutura do Centro, e
adequadas à prossecução dos seus objectivos genéricos, nomeadamen-
te no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio, e específicos, abran-
gendo as áreas técnicas e tecnológicas da sua competência.

3 — Para efeito do disposto nos números anteriores, o CITEVE
poderá adquirir ou locar quaisquer imóveis e o equipamento que julgar
necessário e conveniente, efectuar acordos com outras entidades,
outorgar contratos e praticar todos os actos necessários às activida-
des que vai desenvolver.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 5.º

Sócios

1 — O CITEVE possuirá duas categorias de sócios: fundadores e
ordinários.

2 — São sócios fundadores os que subscreverem o acordo constitu-
tivo do Centro e que por isso participam no financiamento do inves-
timento necessário à instalação do mesmo:

Pelo sector público, o Instituto Nacional de Engenharia e Tecno-
logia Industrial e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empre-
sas e ao Investimento;

Pelo sector privado, as entidades constantes da lista anexa aos
presentes estatutos e que deles faz parte integrante.

3 — São sócios ordinários os que, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 249/86, de 25 de Agosto, e dos presentes estatu-
tos, vierem a ser admitidos após a constituição do Centro.

ARTIGO 6.º

Admissão de sócios ordinários

1 — Poderão ser admitidos como sócios ordinários empresas e
entidades públicas ou privadas ligadas aos sectores têxtil e do vestuá-
rio, bem como de sectores complementares ou afins, e também enti-
dades regionais e de coordenação nas áreas económicas interessadas
no desenvolvimento desses sectores.

2 — A admissão de sócios ordinários é da competência do conse-
lho de administração, podendo o interessado recorrer para o conse-
lho geral no caso de recusa de admissão.

3 — Para ser admitido, o sócio ordinário terá de subscrever e rea-
lizar em dinheiro pelo menos uma unidade de participação (UP), cujo
valor é determinado anualmente pele conselho geral.

ARTIGO 7.º

Direitos dos sócios

Os sócios do CITEVE têm os seguintes direitos:
a) Propor, discutir e votar em conselho geral os assuntos que inte-

ressem à vida do Centro;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais do CITEVE;
c) Ter prioridade na realização dos trabalhos solicitados ao Cen-

tro, respeitados os compromissos por este assumidos;
d) Beneficiar de preços preferenciais nos trabalhos realizados;
e) Ter prioridade nas acções de demonstração e a possibilidade de

explorar industrialmente os resultados dos trabalhos realizados no
Centro ou por iniciativa deste;

f) Beneficiar de todas as regalias obtidas pelo CITEVE e das faci-
lidades nele criadas.

ARTIGO 8.º

Deveres dos sócios

Os sócios do CITEVE têm os seguintes deveres:
a) Pagar as quantias relativas a serviços ou bens adquiridos e ainda

as contribuições e outras formas de receitas próprias decididas em
conselho geral a favor do CITEVE;

b) Assistir e participar activamente nas reuniões do conselho ge-
ral;

c) Cumprir as deliberações dos órgãos sociais do Centro;
d) Proceder de forma a garantir a eficácia, disciplina e prestígio do

Centro e da indústria que representam, dignificando-os;
e) Aceitar os cargos para que forem eleitos, salvo se tiverem exer-

cido no mandato anterior qualquer cargo no CITEVE não renovável
ou apresentarem motivo justificativo que mereça a concordância dos
órgãos sociais do Centro;

f) Contribuir com todos os meios, diligências e iniciativas ao seu
alcance para facilitar a missão do Centro.

ARTIGO 9.º

Exoneração dos sócios

1 — Os sócios podem perder esta qualidade nos seguintes casos:
a) Quando declarados interditos ou em situação de falência ou in-

solvência judicial;
b) A pedido do próprio sócio, através de carta registada e endere-

çada ao presidente do conselho de administração com, pelo menos,
seis meses de antecedência em relação à data para que se solicita a
exoneração;

c) Por deliberação do conselho de administração sancionada pelo
conselho geral, no caso de infracção dos seus deveres estatutários.

2 — A perda de qualidade de sócio não dá direito a qualquer indem-
nização ou reembolso, mas o sócio excluído conserva o direito de
negociar durante dois meses a transmissão das unidades de participa-
ção, que deve ser participada ao conselho geral com duas semanas de
antecedência, através de carta registada, enviada por cada uma das
entidades envolvidas, sob pena de as mesmas poderem ser adquiridas
pelo seu valor nominal por qualquer dos associados, preferencialmen-
te pelos fundadores, e, se necessário, rateadamente entre eles.

CAPÍTULO III

Do património associativo

ARTIGO 10.º

Património associativo

1 — O património associativo do CITEVE é variável, sendo inicial-
mente de 301 600 000$, distribuídos por 3016 unidades de participa-
ção, correspondendo a cada uma delas o valor nominal de 100 000$.

2 — Uma unidade de participação é a quota mínima indivisível para
efeitos de subscrição do património associativo.

3 — Os aumentos do património associativo não carecem de alte-
ração dos estatutos.

4 — Para efeitos da admissão de novos sócios ou da realização de
unidades de participação por sócios já existentes, o valor das unidades
de participação será actualizado anualmente, em ponto próprio a
incluir na ordem de trabalhos da reunião de Dezembro do conselho
geral prevista no artigo 18.º dos presentes estatutos, sob proposta do
conselho de administração, tendo em conta o disposto no n.º 6 deste
artigo.

5 — Sem prejuízo das limitações estabelecidas nos n.os 2, 3 e 4 do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 249/86, de 25 de Agosto, com as alte-
rações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 312/95, de 24
de Novembro, é livre a transacção das unidades de participação entre
os sócios, sendo os preços da transacção acordados entre eles, e de-
vendo os outro sócio e o Centro ser avisados de tal facto com duas
semanas de antecedência, através de carta registada, de cada uma das
entidades envolvidas no processo.

6 — O valor actualizado das unidades de participação referido no
n.º 4 do presente artigo vigorará entre 1 de Janeiro e 31 de Dezem-
bro do ano seguinte e resultará do arredondamento para a dezena
superior do produto da multiplicação do valor daquelas em vigor à
data por um factor K, positivo.

ARTIGO 11.º

Distribuição do património associativo

1 — De harmonia com o disposto no acordo constitutivo, perten-
cem aos sócios do sector público 1206 unidades de participação, to-
talmente realizadas, com a seguinte distribuição:

INETI — 603 unidades de participação;
IAPMEI — 603 unidades de participação.
2 — Pelo sector privado, as restantes 1810 unidades de participa-

ção são subscritas com a distribuição constante da lista anexa aos
presentes estatutos e que deles faz parte integrante.
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CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Órgãos sociais

1 — São órgãos sociais do CITEVE:
a) O conselho geral;
b) O conselho de administração;
c) A comissão de fiscalização.
2 — Como órgão de consulta, será criado um conselho consultivo,

constituído por entidades e instituições do sector das indústrias têxtil
e do vestuário, devendo estar representadas, nomeadamente, as asso-
ciações sectoriais.

3 — O conselho consultivo será constituído após convites dirigi-
dos pelo conselho de administração.

ARTIGO 13.º

Duração do mandato

1 — O mandato da mesa do conselho geral, do conselho de admi-
nistração e da comissão de fiscalização é de três anos, renovável,
devendo a eleição e a designação realizar-se trienalmente, após a
aprovação das contas relativas ao último ano do mandato dos órgãos
sociais cessantes, no prazo máximo de 60 dias.

2 — O mandato dos membros dos órgãos referidos no n.º 1 deve
ter início e termo na mesma data.

3 — Verificando-se a demissão, exoneração ou impedimento defini-
tivo de qualquer dos seus membros, o conselho geral proporá o preen-
chimento da vaga ou vagas, terminando o respectivo mandato no fim
do triénio em curso.

ARTIGO 14.º

Regime de trabalho

Os membros dos órgãos sociais podem exercer as suas funções a
tempo inteiro ou parcial, consoante directivas do sector que repre-
sentam e nos termos que o conselho geral sancionar, tendo em conta
os interesses desse sector e do Centro e os objectivos que se propõem
ser prosseguidos.

ARTIGO 15.º

Conselho geral

1 — O conselho geral é constituído pelo conjunto de todos os só-
cios do CITEVE.

2 — O conselho geral, por sua iniciativa ou sob proposta do con-
selho de administração ou da comissão de fiscalização, pode autorizar
a participação nas suas reuniões, sem direito a voto, de pessoas sin-
gulares ou colectivas, cuja presença seja considerada necessária para a
discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.

ARTIGO 16.º

Funcionamento do conselho geral

1 — A cada unidade de participação corresponde um voto no con-
selho geral.

2 — Cada sócio tem direito, no conselho geral, a um número de
votos igual ao número das unidades de participação que detenha duas
semanas antes da reunião.

3 — Os sócios que não comparecerem nas reuniões do conselho
geral terão direito a fazer-se representar por outros associados,
conferindo-lhes os respectivos mandatos para essa reunião específi-
ca, através de carta registada, dirigida ao presidente da mesa com oito
dias de antecedência, ou, por razões urgentes devidamente compro-
vadas, mediante documento entregue no próprio dia.

4 — Para os efeitos referidos no n.º 3, nenhum sócio pode ser
portador de mais de dois mandatos.

5 — Para os efeitos referidos no n.º 3, as empresas podem fazer-se
representar pelas respectivas associações, sem limitação de manda-
tos, salvaguardados os limites percentuais previstos na lei.

ARTIGO 17.º

Convocação do conselho geral

1 — A convocação das reuniões do conselho geral será dirigida, de
acordo com o estabelecido na lei, a cada um dos sócios e expedida
com a antecedência mínima de 15 dias em relação à data marcada
para a reunião.

2 — No caso de a reunião do conselho geral se destinar à eleição
dos órgãos sociais, deve a convocatória ser expedida com a antece-
dência mínima de 40 dias em relação à data marcada para a reunião.

3 — Na convocatória deverá constar obrigatoriamente a respecti-
va ordem de trabalhos.

ARTIGO 18.º

Reuniões do conselho geral

1 — O conselho geral reunir-se-á pelo menos duas vezes por ano:
a primeira reunião deverá realizar-se no mês de Abril, para aprovar
as contas e o relatório de actividades referentes ao ano anterior, a
segunda, em Dezembro, para aprovação dos planos de actividades e
estratégico e o respectivo orçamento para o ano seguinte e aprecia-
ção da acção dos restantes órgãos sociais.

2 — O conselho geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que
for convocado pelo presidente, por sua iniciativa, a pedido do conse-
lho de administração, da comissão de fiscalização ou de, pelo menos,
um terço dos seus membros.

3 — O conselho de administração e a comissão de fiscalização as-
sistem obrigatoriamente às reuniões do conselho geral, podendo to-
mar parte na discussão, sem direito a voto.

ARTIGO 19.º

Quórum

1 — Considera-se legalmente constituído o conselho geral desde que
estejam representados, à hora marcada na convocatória, pelo menos,
metade dos votos ou meia hora depois, com qualquer número de votos.

2 — O conselho geral, em reuniões requeridas por um grupo de só-
cios, só poderá funcionar se estiverem presentes, pelo menos, dois
terços dos elementos que a requereram.

3 — Salvo nos casos especiais previstos na lei e nos presentes es-
tatutos, as deliberações do conselho geral são tomadas por maioria
simples de votos.

ARTIGO 20.º

Eleição

1 — As eleições para os órgãos sociais são realizados por escrutí-
nio secreto e em listas separadas para cada órgão.

2 — As listas que dizem respeito ao conselho de administração
devem conter, para além da indicação dos três membros propostos, a
indicação de um vogal suplente, que assumirá funções no caso de se
verificar, até 15 dias antes do acto eleitoral, alterações na participa-
ção do sector público.

3 — Qualquer sócio ou grupo de sócios, desde que se encontrem no
pleno gozo dos seus direitos associativos, pode propor a candidatura
de uma lista a submeter a sufrágio.

4 — As propostas de candidatura devem ser feitas por escrito e em
separado para cada um dos órgãos a eleger e conter a assinatura de
aceitação de todos os propostos.

5 — Os proponentes das listas devem apresentá-las ao presidente
da mesa do conselho geral até 20 dias antes da data designada para o
acto eleitoral.

6 — Após a recepção das listas, o presidente da mesa do conselho
geral verificará se todos os sócios que a constituem possuem as con-
dições estatutárias para serem eleitos e em todas elas aporá a sua
assinatura, bem como a data de recepção das mesmas, determinando
que sejam afixadas na sede do CITEVE aquelas que forem considera-
das nas condições legais.

7 — Se algum ou alguns dos associados que compõem uma lista não
possuírem condições de elegibilidade, deve o presidente da mesa do
conselho geral comunicar o facto aos proponentes, notificando-os de
que devem proceder à substituição dos associados que se encontrem
naquelas condições no prazo de quarenta e oito horas.

8 — No caso de a substituição indicada no número anterior não se
verificar dentro do prazo indicado, será a respectiva proposta de can-
didatura considerada sem efeito.

9 — Com base nos associados existentes em 31 de Dezembro do
ano anterior, serão elaborados cadernos eleitorais contendo o núme-
ro e o nome dos associados com direito a voto, com termo de aber-
tura e encerramento e todas as folhas numeradas e rubricadas pelo
presidente da mesa do conselho geral.

10 — Para cada órgão social a eleger devem ser feitos boletins de
voto diferentes e distribuídos pelos associados em número correspon-
dente ao número de voto que detém.

11 — A votação será feita por ordem alfabética de sócios, segundo
os cadernos eleitorais, ou através de chamada pelas folha de presença.

12 — A votação será encerrada e proceder-se-á ao apuramento
depois de decorridos trinta minutos sobre a chamada do último vo-
tante.

ARTIGO 21.º

Mesa do conselho geral

1 — A mesa do conselho geral é constituída por um presidente e
dois secretários.
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2 — Na ausência do presidente, as reuniões do conselho geral se-
rão dirigidas pelo secretário em quem o presidente delegar essa fun-
ção ou, na falta dessa delegação, no secretário designado pelos asso-
ciados presentes.

ARTIGO 22.º

Competências do conselho geral

Compete ao conselho geral:
a) Definir e aprovar a política geral do Centro e apreciar os actos

de gestão dos restantes órgãos sociais;
b) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais cuja nome-

ação não seja da competência do ministro da tutela, de acordo com o
regulamento eleitoral previsto no artigo 20.º dos presentes estatutos;

c) Determinar anualmente o valor da actualização das unidades de
participação para fins de admissão de novos sócios, ou de realização
de unidades de participação por sócios já existentes;

d) Alterar os presentes estatutos, tendo em consideração o dispos-
to no artigo 36.º;

e) Aprovar as propostas do conselho de administração;
f) Aprovar o plano de actividades e orçamentos anuais, bem como

o plano estratégico;
g) Aprovar as contas e relatórios de actividades apresentados pelo

conselho de administração;
h) Autorizar o recurso ao crédito para o financiamento de progra-

mas de novos projectos de investimento, devendo deliberar por mai-
oria de três quartos dos votos dos associados, sob proposta do conse-
lho de administração, e uma vez obtido o parecer favorável da
comissão de fiscalização;

i) Deliberar sobre pedidos de empréstimo, não incluídos na
alínea anterior, que o CITEVE necessite contrair, sob proposta do
conselho de administração;

j) Decidir sobre a participação do Centro no capital social de em-
presas ou outras entidades com fins lucrativos, sendo as deliberações
respeitantes a estas matérias tomadas por voto favorável de três quar-
tos dos votos dos associados;

m) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para o Centro, não
cometidos por lei ou pelos estatutos a outros órgãos sociais, por sua
iniciativa ou sob proposta do conselho de administração.

ARTIGO 23.º

Conselho de administração

1 — O conselho de administração é composto por cinco represen-
tantes dos sócios, dos quais um é o presidente, a eleger pelo conselho
geral de entre os representantes dos sócios privados.

2 — O número de representantes do sector público, designados pelo
ministro da tutela para o conselho de administração, será sempre de
acordo com as unidades de participação detidas no capital social do
Centro, sendo de um elemento até 20% desse capital social e de dois
entre esta percentagem e 40%.

3 — O valor percentual referido no número anterior corresponde
ao que é detido pelo sector público nas duas semanas anteriores à rea-
lização da reunião do conselho geral em que tiver lugar a respectiva
eleição, não devendo a variação daquele valor no decurso de um man-
dato causar alteração da composição do conselho de administração.

4 — Os representantes dos sócios do sector privado no conselho
de administração, a quem se aplica também o preceituado no número
anterior, são eleitos pelos votos do sector privado no conselho geral,
sob proposta de sócios, devendo deter a maioria naquele conselho,
face ao n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 249/86, de 25 de Agosto,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 312/
95, de 24 de Novembro.

5 — Os representantes do sector público no conselho de adminis-
tração devem ser designados até à data da reunião do conselho geral
em que tiver lugar a eleição.

ARTIGO 24.º

Competências do conselho de administração

Compete ao conselho de administração:
a) Administrar e gerir o património e a actividade do CITEVE e

assegurar as condições do seu funcionamento;
b) Submeter à aprovação dos sócios fundadores e do conselho geral

quaisquer propostas de alteração dos estatutos do CITEVE;
c) Assegurar a coordenação, planificação, implementação e práti-

ca dos actos necessários à correcta implantação do Centro, superin-
tendendo na sua criação, gestão, instalação e desenvolvimento;

d) Coordenar as acções de relacionamento externo que tenham a
ver com o financiamento e apoio técnico à implantação do Centro;

e) Elaborar o plano estratégico, os orçamentos e o plano de acti-
vidades a submeter ao conselho geral;

f) Submeter ao conselho geral o relatório de actividades e as contas
anuais;

g) Deliberar sobre a admissão de novos sócios;
h) Fixar a orgânica interna e aprovar os regulamentos internos de

funcionamento do CITEVE;
i) Propor ao conselho geral o valor de actualização das unidades de

participação;
j) Tomar as deliberações que julgar convenientes na área de gestão

de pessoal;
l) Designar o director-geral, que assegura a acção executiva do

CITEVE, bem como os subdirectores-gerais-adjuntos que venham a
ser considerados de interesse para a orgânica do CITEVE;

m) Participar nas reuniões do conselho geral, nos termos definidos
no artigo 18.º

2 — Além do disposto no número anterior, compete ainda ao con-
selho de administração:

a) Obrigar o CITEVE mediante a assinatura de dois administrado-
res, podendo um deles delegar esta competência em mandatário cons-
tituído pelo conselho com poderes para o efeito;

b) Delegar competências nos seus membros ou constituir mandatá-
rios com os poderes definidos pelo próprio conselho, tendo em conta
disposições estatutárias da nomeação destes.

3 — O CITEVE será representado pelo presidente do conselho de
administração, por outro membro do conselho em que este delegar ou
por um mandatário constituído pelo conselho com poderes para o
efeito.

ARTIGO 25.º

Termo do mandato

1 — A responsabilidade do conselho de administração no termo do
seu mandato cessa com a aprovação do relatório e contas correspon-
dentes ao último exercício.

2 — Em caso de demissão, o conselho de administração assegurará
sempre a gestão dos assuntos correntes até ao início do mandato do
novo conselho.

3 — A recondução dos membros do conselho de administração far-
-se-á nos termos do artigo 13.º, n.º 1, sendo a dos representantes do
sector público determinada pelo ministro da tutela.

4 — O conselho de administração poderá substituir por cooptação
membros privados em falta, devendo a substituição ser ratificada no
conselho geral imediato.

ARTIGO 26.º

Reuniões ordinárias e extraordinárias

1 — O conselho de administração reúne ordinariamente uma vez
por mês.

2 — O conselho reunirá extraordinariamente sempre que for con-
vocado pelo presidente, pela maioria dos seus membros ou a solicita-
ção do presidente da comissão de fiscalização, devendo da convoca-
tória constar a ordem de trabalhos.

ARTIGO 27.º

Quórum

O conselho de administração delibera validamente quando estiver
presente a maioria simples dos seus membros, possuindo o presidente
voto de qualidade.

ARTIGO 28.º

Comissão de fiscalização

1 — A comissão de fiscalização é constituída por três elementos,
sendo um designado pelo ministro da tutela e os restantes eleitos em
conselho geral, que elegerá também o respectivo presidente.

2 — Um dos elementos da comissão de fiscalização pode ser revi-
sor oficial de contas.

3 — Os representantes do sector público na comissão de fiscaliza-
ção devem ser designados até à data da reunião do conselho geral em
que tiver lugar a eleição.

ARTIGO 29.º

Competência da comissão de fiscalização

1 — Compete à comissão de fiscalização:
a) Dar parecer sobre os planos de actividade e respectivos orça-

mentos anuais;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
c) Dar parecer sobre os relatórios de controlo orçamental;
d) Verificar a correcta utilização dos financiamentos concedidos

directa ou indirectamente pelo Estado;
e) Acompanhar a actividade do CITEVE, assegurando que o mes-

mo prossegue os fins para que foi constituído;
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f) Pronunciar-se em tempo útil, e em qualquer caso no prazo má-
ximo de 30 dias, sobre qualquer assunto de interesse para o CITEVE
submetido à sua apreciação pelos restantes órgãos sociais;

g) Dar parecer sobre pedidos de financiamento a obter pelo CITE-
VE para a realização de programas de novos projectos de investi-
mento;

h) Participar nas reuniões do conselho geral, nos termos definidos
no artigo 18.º

2 — A comissão de fiscalização poderá fazer-se assistir, nos ter-
mos da lei, por auditores externos.

3 — O CITEVE porá à disposição da comissão de fiscalização meios
adequados ao desempenho das suas funções.

ARTIGO 30.º

Reuniões da comissão de fiscalização

A comissão de fiscalização reunir-se-á ordinariamente uma vez por
trimestre e extraordinariamente sempre que o presidente a convoque,
por sua própria iniciativa, a pedido dos restantes membros ou a soli-
citação do conselho de administração.

ARTIGO 31.º

Competências do presidente da comissão de fiscalização

Ao presidente da comissão de fiscalização compete, especifica-
mente:

a) Presidir às reuniões da comissão de fiscalização, em cujas delibe-
rações tem voto de qualidade;

b) Participar, sem direito a voto, nas reuniões do conselho de ad-
ministração, quando por ele convocado;

c) Defender os interesses de ordem patrimonial, administrativa e
económica envolvidos na actividade do Centro.

ARTIGO 32.º

Competências do director-geral

1 — Compete ao director-geral, coadjuvado por subdirectores-gerais-
-adjuntos:

a) Orientar e dirigir a actividade técnica do Centro e praticar actos
inerentes à sua função, de acordo com as orientações fixadas pelo
conselho de administração;

b) Apresentar ao conselho de administração as propostas do plano
de actividades e orçamento anuais, do plano estratégico e do relató-
rio anual de actividades e contas;

c) Apresentar semestralmente ao conselho de administração os
relatórios de gestão e controlo orçamental;

d) Estabelecer a organização interna do CITEVE e elaborar regu-
lamentos internos de funcionamento, que submeterá à aprovação do
conselho de administração.

2 — Além das competências referidas no número anterior, podem
ser-lhe delegadas outras pelo conselho de administração.

3 — O director-geral participará nas reuniões do conselho de ad-
ministração, quando convocado, sem direito a voto.

CAPÍTULO V

Estrutura, atribuições e meios financeiros

ARTIGO 33.º

Estrutura do CITEVE

O CITEVE será estruturado em unidades funcionais de natureza
técnica, administrativa e de coordenação, de acordo com projecto
próprio a ser aprovado pelo conselho de administração.

ARTIGO 34.º

Meios financeiros

São meios financeiros do CITEVE:
a) O produto obtido pela prestação de serviços ou vendas de bens;
b) As importâncias que revertam para o CITEVE em consequência

de contratos celebrados com terceiros;
c) As dotações feitas por terceiros;
d) O produto de depósitos;
e) O produto da venda de estudos, pareceres, informações ou publi-

cações pertencentes ao CITEVE;
f) O produto de royalties resultantes da cedência de processos tec-

nológicos ou protótipos desenvolvidos pelo CITEVE;
g) As receitas provenientes da certificação de produtos e materiais;

h) Os subsídios atribuídos directa ou indirectamente pelo Governo
e outras entidades;

i) O valor das unidades de participação adquiridas pelos sócios;
j) O produto de empréstimos;
l) As revalorizações de capital, património e demais bens;
m) Quaisquer outros rendimentos permitidos por lei.

CAPÍTULO VI

Do pessoal

ARTIGO 35.º

Regime de trabalho

1 — O pessoal do CITEVE fica sujeito ao regime de contrato in-
dividual de trabalho.

2 — Para além do pessoal referido no número anterior, poderá o
CITEVE promover a requisição de funcionários da Administração
Pública ou de trabalhadores de empresas públicas ou privadas, nos
termos da legislação aplicável.

3 — O CITEVE pode ainda contratar pessoal a tempo limitado,
consoante a duração de tarefas ou projectos específicos.

4 — O pessoal do CITEVE ficará sujeito a um regulamento pró-
prio, que será elaborado pelo conselho de administração e submetido
à aprovação do conselho geral, tendo em conta as disposições legais
existentes, bem como os instrumentos de regulamentação colectiva
aplicáveis.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 36.º

Alteração dos estatutos, denominação e localização
do Centro

A alteração dos presentes estatutos, bem como a localização da
sede do Centro, a sua denominação e dissolução, carecem da aprova-
ção de uma maioria de três quartos dos votos e da concordância de
igual maioria dos sócios fundadores.

ARTIGO 37.º

Dissolução do CITEVE

1 — O CITEVE dissolve-se em qualquer altura por deliberação do
conselho geral, tomada por maioria de três quartos dos votos de to-
dos os sócios em reunião expressamente convocada para esse fim,
confirmada por deliberação também maioritária de três quartos dos
sócios fundadores.

2 — A liquidação será efectuada por uma comissão liquidatária
nomeada pelo conselho geral, que lhe conferirá poderes para o efei-
to, sem prejuízo do disposto no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 249/
86, de 25 de Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 312/95, de 24 de Novembro.

3 — Em caso de dissolução, o ministro da tutela, após parecer fa-
vorável do conselho geral cessante, poderá autorizar qualquer insti-
tuição pública ou de utilidade pública a continuar todas ou parte das
actividades do CITEVE, adquirindo os bens e direitos que constituem
o património social afecto às actividades que pretende continuar,
garantindo nesse caso capacidade financeira e técnica para a realiza-
ção daquele fim.

ARTIGO 38.º

Disposiçõs do acordo constitutivo

Consideram-se como fazendo parte integrante dos estatutos as dis-
posições aplicáveis constantes do acordo constitutivo celebrado em 8
de Maio de 1989.

Lista anexa a que se referem os artigos n.º 2 e 11.º
n.º 2 dos estatutos do CITEM

A Fiandeira — Fiação e Tecelagem de Fibras e Mistos, S. A. (1 UP).
A Ideal, L.da (1 UP).
A Penteadora Sociedade Industrial de Penteação e Fiação de

Lãs, S. A. (10 UP).
A Têxtil da Maia, SARL (1 UP).
A. Correia da Silva & C.A, L.da (1 UP).
A. Saraiva, L.da (2 UP).
A. H. Design — Exportação e Importação, L.da (1 UP).
ACATEL — Acabamentos Têxteis, L.da (5 UP).
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AGILSPORT’S — Criações e Representações de Artigos Des-
portivos, L.da (1 UP).

Agostinho da Silva Areias, Filhos & C.A, L.da (20 UP).
Agostinho Gomes Belo, SUCRS, L.da (2 UP).
Algot Internacional Confecções, L.da (50 UP).
Américo Sousa, Irmão & C.A, L.da (1 UP).
Andrade Maia & C.A, L.da, (1 Up).
António da Costa Guimarães, Filhos & C.A, L.da(20 UP).
António de Almeida & Filhos, L.da (20 Up).
António José Lopes da Costa, L.da (1 UP).
António M. Rua, L.da (1 UP).
António Pereira Nina Júnior & Filhos, L.da (1 UP).
António Pereira Vidal & Filhos, L.da (1 UP).
AQUITEX — Acabamentos Químicos Têxteis, L.da(1 Up).
Araújo & Ferreira, L.da (50 UP).
ARBORFIL — Fiação da Trofa, S. A. (5 UP).
ARCOTEX — Fábrica de Malhas, L.da(5 UP).
Armando da Silva Antunes, L.da (10 UP).
Armando Manuel Peixoto, L.da (1 UP).
Arnaldo Abreu & C.A, L.da (5 UP).
Associação dos Importadores de Algodão em Rama (20 UP).
Associação dos Industriais de Cordoaria e Redes (10 UP).
Associação Nacional das Indústrias de Tecelagem e Têxteis-Lar (5 UP).
Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção (60 UP).
Associação Nacional das Indústrias Têxteis Algodoeiras e Fibras (25 UP).
Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios (52 Sp).
Associação Portuguesa das Indústrias de Malha (15 UP).
Associação Portuguesa de Grossistas de Têxteis (1 UP).
Associação Portuguesa dos Exportadores de Têxteis (20 UP).
Associação Portuguesa dos Industriais de Vestuário (20 UP).
BELFAMA — Empresa Têxtil, L.da (1 UP).
Belmiro Martins & C.A, L.da (20 UP).
Bento Ferreira — Indústrias Têxteis, L.da (1 UP).
Brito & Gomes, L.da (10 UP).
CARÍCIA — Empresa de Malhas, L.da, (1 UP).
CARIZE — Empresa de Confecções, L.da, (1 UP).
Carlos Teixeira da Silva & Filho (10 UP).
Carvalhos, Ventura Maoeira, L.da (2 UP).
Centro de Cooperação dos Industriais de Máquinas Têxteis (5 UP).
CFV — Têxteis, L.da (1 UP).
CIL — Complexo Industrial de Lanifícios, L.da, (5 UP).
COELIMA — Indústrias Têxteis, S. A.(30 UP).
COFINCA — Comercio e Industria de Confecções, Loa (2 UP).
Companhia de Linhas Coats & Clark, L.da (20 UP).
Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas, S. A.

(1 UP).
Confecções Guima, S. A. (1 UP).
Confecções Pacheco, L.da (1 UP).
Confecções Piloto, L.da (5 UP).
CONVERTER — Conversão de Fibras, S. A. (1 UP).
COVILAN — Laneira da Covilhã, S. A. (5 UP).
CPT — Companhia Portuguesa de Têxteis, L.da (1 UP).
Cudell & Fonseca, L.da (1 UP).
DUEME — Malhas e Meias, L.da (15 UP).
Dux Interiores, S. A. (2 UP).
ECCE MOS — Malhas e Confecções, L.da (2 UP).
Eduardo Neves & C.A, L.da (1 UP).
EIGUI — Malhas e Confecções, L.da (5 UP).
ELav — Indústria de Debruns, L.da (2 UP).
EMAR — Malhas e Confecções, L.da (3 UP).
Empresa Fabril Tirsense, L.da (1 UP).
Empresa Industrial de Negrelos, L.da (1 UP).
Empresa Industrial de Sampedro, L.da (5 UP).
Empresa Industrial de Santo Tirso, L.da (10 UP).
Empresa Têxtil Bellino & Bellino, S. A. (3 UP).
Empresa Têxtil Brancal, L.da (5 UP).
Estêvão Ubach & C.A, L.da (5 UP).
ETELOR — Empresa Têxtil de Lordelo, L.da (10 UP).
EUREXTIL — Distribuição Europeia de Têxteis, L.da, (5 UP).
EUROSPUMA — Sociedade Industrial de Espumas Sintéticas, L.da,

(5 UP).
Fábrica de Camisas Sagres, S. A.(10 UP).
Fábrica de Fiação e Tecidos da Ponte da Pedra, L.da (30 UP).
Fábrica de Fiação e Tecidos de Bairro, L.da (1 UP).
Fábrica de Fiação e Tecidos do Rio Vizela, L.da (1 UP).
Fábrica de Malhas Dextra, L.da (3 UP).
Fábrica de Malhas do Ameal, S. A. (5 UP).
Fábrica de Malhas do Minho, S. A. (10 UP).
Fábrica de Malhas e Tecidos Benfer, L.da (1 UP).
Fábrica de Malhas Filobranca, L.da, (15 UP).
Fábrica de Malhas Valindo, L.da (15 UP).

Fábrica de Tecidos da Baganheira de Afonso Augusto da Costa &
Filhos, L.da (1 UP).

Fábrica de Tecidos da Mogada, L.da (5 UP).
Fábrica de Tecidos de Vila Pouca, L.da (1 UP).
Fábrica de Tecidos de Viuva de Carlos da Silva Areias & C.A, L.da

(10 UP).
Fábrica de Tecidos do Barreiro de Narciso Pereira Mendes

Herd., L.da, (5 Up).
Fábrica de Tecidos Moreirense, L.da (10 UP).
Fábrica Têxtil de Vizela, L.da (5 UP).
Fábrica Têxtil e Malhas Cães de Pedra, L.da (5 UP).
Fábrica Têxtil Riopele, S. A. (60 UP).
Fábricas Alvorada — Fiação Malhas Meias, S. A. (15 UP).
Fábricas Barros, L.da(5 UP).
FEMINTEY — Confecções Têxteis, L.da (10 UP).
Fernandes & Ribeiro, L.da, (1 UP).
Fernandes & Teixeira, L.da (10 UP).
Fernando Silva Antunes & Filhos, L.da (1 UP).
Fernando Valente & C.A, L.da (15 UP).
Fevereiros — Sociedade Industrial de Têxteis, L.da (1 UP).
Fiação de Covas, L.da (1 UP).
Fiação de Pombais, L.da (1 UP).
Fiação e Tecidos Oliveira, Ferreira, SARL (20 UP).
Fiação Estrela de Seia, L.da (3 UP).
Fiação Fiacove, L.da (1 UP).
Fiandeira Castanheirense — Indústria Textil, S. A. (1 UP).
FIATECE — Sociedade Têxtil Narciso José Machado Guimarães e

F. L.da, (1 UP).
FIDAR — Fiação de Gondar, L.da, (10 UP).
FIELMA — Indústria e Comercio de Confecções, L.da (2 UP).
FIFITEX — Fiação de Fibras Têxteis, L.da (5 UP).
Figueiredo & Nariz, L.da (5 UP).
FIL — Fiação do Leça, S. A. (5 UP).
FILAR — Fiação Lourenço Ferreira, S. A.(5 11p).
FILUBEL — Empresa Luso — Belga de Fios Para Tricotar, L.da (1 UP).
FINEX — Confecções, L.da (1 UP).
FINICISA — Fibras Sintéticas, S. A. (30 UP).
FINO’ S — Fábrica de Lanifícios de Portalegre, S. A. (10 UP).
FIOFIBRA — Companhia Produtora de Fibras Sintéticas, L.da (1 UP).
FIPER — Fiação de S. Pedro, L.da (5 UP).
FISIPE Fibras Sintéticas de Portugal, SARL (30 UP).
FITEXAR — Fibras Têxteis Artificiais, L.da (3 UP).
FITLENE — Têxteis Artificiais, L.da (1 UP).
FITDR — Companhia Portuguesa de Têxteis, S. A. (5 UP).
FIVOL — Fios do Vouga, L.da (5 UP).
Folkers — Confecções, L.da (C UP).
Foncar — Organização Industrial e Comercial Têxtil, S. A. (5 UP).
Francisco Mendes Alçada, SUCRS (2 UP).
Garça Leal — Empresa de Confecções, L.da (50 UP).
CARTEXTIL — Têxteis e Confecções da Guarda, L.da (1 UP).
Gitextilgrupo Industrial Têxtil, A. C. E. (1 UP).
Gomes & Sá, L.da (10 UP).
Guilherme Caldas Peixoto & C.A, L.da (5 UP).
Herculano & Pimenta, L.da, (10 UP).
Hugo de Almeida & Filho, L.da (2 UP).
INCOTEX — Indústria e Comércio Têxteis, L.da (5 UP).
Industria Têxtil do Ave, S. A. (16 UP).
Indústrias Têxteis Raleva, L.da (3 UP).
Indústrias Têxteis Somelos, S. A. (1 UP).
Irmãos Fernandes, L.da (1 UP).
J. Di — Confecções, L.da (1 UP).
J. Fernandes F. Simoes & Filhos, L.da (3 UP).
J. S. Rebelo, L.da (1 UP).
J. F. V. Têxteis, L.da (2 UP).
João Ribeiro da Cunha, Filhos, L.da (10 UP).
João Roque Cabral & Filhos, L.da (2 UP).
Jodimonte — Empresa Têxtil, L.da (5 UP).
José António de Oliveira, Filho, L.da (5 UP).
José Machado de Almeida e Ca, Loa (30 UP).
KIBANGA — Confecções, L.da (3 UP).
Lameirinho — Industria Têxtil, S. A.(15 UP).
LIMANUS — Indústria de Confeccoes, L.da (1 UP).
Lindaforma — Sociedade Textil, L.da (3 UP).
LOUSAFIL — Vestuário Internacional, L.da, (5 UP).
M. A. Jamil, L.da (10 UP).
M. C. Figueiredo Pereira, L.da (Io UP).
M. Carmona & Irmãos, Loa (3 UP).
M. Monteiro & Costa, L.da (5 UP).
M. A. Silva, Filho, L.da (5 UP).
MA-GLO — Confecções, L.da (5 UP).
MACONDE — Confecções, L.da (10 UP).
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MAIQUEL — Confecções Têxteis, L.da (1 UP).
Mako-jeans, Consórcio Director Empresarial, L.da (5 UP).
Ma.Lhacila  — Fábrica de Malhas, L.da (2 UP).
Malhas Almagre, L.da(1 UP).
Malhas Chitex, L.da (2 UP).
Malhas Eical — Empresa Industrial do Cavado, L.da (5 UP).
Malhas Sonicarla — A. Ferreira, S. A. (15 UP).
Malhas Sonix, L.da (5 UP).
Manica Invest — Consultores Técnicos e de Gestão, L.da (1 UP).
Manoel Rodrigues D’oliveira Sá & Filhos, L.da (1 UP).
Manuel da Silva Passos (1 UP).
Manuel Fernando Aguiar Neves (1 UP).
Manuel Joaquim de Lima & Filhos, SUCS, L.da (1 UP).
Manuel Olimaio da Silva Carvalho, L.da (6 UP).
Marcial Martins & Irmãos, L.da (10 UP).
Maria Fernanda Vieira da Silva Belo (1 UP).
Martinho, Fel & Moura, L.da (5 UP).
MECANU — Têxtil, S. A.(15 UP).
Meireles, Vasconceles & C.A, L.da (1 UP).
MELIBRI — Sociedade de Malhas e Confecções, L.da (5 UP).
MIGARNANCAR — Importacão e Exportação de Têxteis, L.da (5 UP).
MONDOREL — Fábrica de Lanifícios, S. A. (10 UP).
Monteiro & Irmão, L.da (5 UP).
MOTÊXTIL — Sociedade Têxtil do Mogo, L (1 UP).
MUNDOTÊXTIL — Sociedade Exportadora de Têxteis, L.da (10 UP).
NACITEX — Sociedade Nacional de Empreendimentos Têx-

teis, L.da (5 UP).
Nova Penteação e Fiação da Covilhã, L.da (10 UP).
Nuno Marinho & C.A, L.da, (5 UP).
OCITEX — Têxtil Ocidente, L.da (5 UP).
Oliveira & Borges, L.da (1 UP).
Olívio da Costa Neto, L.da (2 UP).
ONOITEX — Sociedade Industrial de Malhas, L.da (E UP).
ORFAMA — Organização Fabril de Malhas, S. A. (5 UP).
OUTEX — Fábrica Fiação do Mondego, S. A. (2 UP).
P. Mala, L.da (20 UP).
PALMATEX — Indústria Têxtil, L.da (5 UP).
Passamanarias Monte Meão, L.da (1 UP).
Paulo de Oliveira, L.da (10 UP).
Pereira da Cunha, L.da (5 Ua).
POVEXPOR — Importação e Exportação, L.da (1 UP).
PREMALI — Empresa de Malhas, L.da (UP).
PROFATO — Empresa de Confecções, L (5 UP).
Quema Têxtil, L.da (2 UP).
REIVAX — Acabamentos Têxteis, L.da (5 UP).
RICON — Ribeirão Confeccoes Têxteis, L.da (10 UP).
RIU — Confecções, L.da (E UP).
Rocha Nunes & Oliveira, L.da (10 UP).
RONUTEX — Tinturaria e Acabamentos Têxteis, L.da (5 UP).
Rosa & C.A, L.da (2 UP).
ROTATÊXTIL — Indústria de Confeccões, L.da (2 UP).
Sacramento & Araújos, L.da, (15 UP).
SANTEVE — Exportação e Importação de Têxteis, L.da (1 UP).
Scottwool Portugal Malhas e Confecções, L.da (5 UP).
Silsa Confecções, L.da (5 UP).

Silvas & Pinheiro, L.da (1 UP).
Sociedade de Fiação e Tecidos de Serves, S. A. (1 UP).
Sociedade Industrial de Malhas Silma, L.da (1 UP).
Sociedade Têxtil da Cuca, L.da (20 UP).
Sociedade Têxtil de Saiona, L.da (5 UP).
Sociedade Têxtil de S. Caetano, S. A.(1 Up’).
Sociedade Têxtil dos Amieiros Verdes, S. A.(5 UP).
Sociedade Têxtil Flor do Rio, L.da (5 UP).
Sociedade Têxtil Manuel Rodrigues Tavares, S. A. (4 UP).
Sociedade Têxtil Mouras do Pereirinho, L.da (3 UP).
Sociedades Têxteis Luís Correia Malhas e Confecções, S. A. (1 UP).
Sociedades Têxteis Luís Correia — Estamparia e acabamentos, S. A.

(1 UP).
Sociedades Têxteis Luís Correia — Felpos, L.da (2 UP).
Sociedades Têxteis Luís Correia — Tecidos, S. A. (4 Up).
SOCOMAL — Sociedade Continental de Madeiras, S. A. (1 UP).
SOFITE Sociedade Industrial de Fibras Têxteis, S. A. (1 UP).
SOMALIA — Sociedaoe de Malhas, L.da (5 UP).
SORPITEX — Fábrica de Malhas e Confecções, L.da (1 UP).
SOTEX — Sociedade Têxtil de Lousado, S. A. (1 UP).
SUPERCORTE — Empresa de Confecções, L.da (5 UP).
TEBE — Empresa Têxtil de Barcelos, S. A. (5 UP).
Tecxtexcomercid e Indústrias de Têxteis, L.da (3 UP).
Texamerica Têxteis, L.da (1 UP).
TEXMIM — Têxtil do Minho, L.da (5 UP).
Têxteis Evaristo Sampaio, L.da (2 UP).
Têxteis Lopes Correia, L.da (5 UP).
Têxteis Lopes da Costa, S. A. (2 UP).
Têxteis, Moura & Mattos, S. A. (2 UP).
Têxteis Tarf, L.da (10 UP).
Têxtil Alberto de Sousa, L.da (5 UP).
Têxtil António Falcão, L.da (2 UP).
Têxtil Fábrica Mirrado, L.da (2 UP).
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A. (60 UP).
TEXTILANA — Indústria Comércio de Fibras Têxteis, L.da (3 UP).
TEXTILINA, L.da (1 UP).
TEXZAL — Fábrica de Confecções, L.da (1 UP).
Tinturaria Egara, L.da (10 UP).
TOPNIT —Vestuário Infantil, L.da (5 UP).
TORCATEX — Indústria de Malhas e Confecções, L.da (2 UP).
Torres & C.A, L.da (3 UP).
UNITEFI — Indústrias Têxteis da Figueira, L.da (1 UP).
Varela & Macedo, L.da (10 UP).
Vaz Ferreira, L.da (1 UP).
VERACA — Indústria Têxtil de Vermoim, S. A. (1 UP).
VILATÊXTIL — Sociedade Industrial Têxtil, S. A. (15 UP).
Viúva & Filha — Confecções e Fábricantes de Malhas, L.da (5 UP).
VONEPA — Saciedade Internacional de Malhas, L.da (5 UP).
WANDSCHNEIDER — Indústrias Têxteis Químicas e

Imobiliárias, L.da (1 UP).
WANDSCHNEIDER — Sociedade Produção e Distribuição de

Têxteis, L.da (1 UP).

13 de Dezembro de 2002. — O Presidente do Conselho de
Administração, António Rui Sousa Dias Amorim. 3000194356
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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

MINI-MERCADO DAS ALMAS DA AREOSA GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1298;
identificação de pessoa colectiva n.º 502068418; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/
20050921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Cessação de funções de gerente de Andrea Martins Gonçalves
Marques e Maria dos Anjos Gonçalves Carrilho Almeida, em 12 de
Dezembro de 2004, por destituição.

Está conforme.

10 de Outubro 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2010296745

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS CRIADORES DE GADO
DA FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 00011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500075166; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 06/20050921.

Certifico que foi feito o registo de alteração parcial dos estatutos
da Cooperativa em epígrafe em epígrafe, quanto aos artigos 4.º, n.º 1,
6.º e 7.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A Cooperativa tem por objecto principal efectivar, quaisquer
que sejam os meios e as técnicas por ela utilizados, as operações res-
peitantes à natureza do leite proveniente das explorações dos coope-
radores, podendo efectuar a sua recolha, concentração e distribuição,
bem como a prática da protecção e ou produção integrada das cultu-
ras.

ARTIGO 6.º

2 — O capital social é representado por títulos de capital de vinte
cinco euros cada um.

ARTIGO 7.º

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a quatro
títulos de capital.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2010296737

AGUEDASOFT — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2402;
identificação de pessoa colectiva n.º 504508300; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 06/
20050923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Cessação de funções de gerente de Paulo Jorge Ferreira Alves, em
16 de Setembro de 2005, por destituição.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2010304497

HENIMOR — MÓVEIS HENRIQUES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 02050;
identificação de pessoa colectiva n.º 503457485; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 07/20050923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

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

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2010304500

SIMÕES & RAINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 02727;
identificação de pessoa colectiva n.º 505428091; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20050923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Nomeação de gerentes para o biénio de 2005-2006 de Armando
Inácio Simões Parada, Rui Rainho Pires e José Armando Braz Parada
Coutinho de Carvalho, em 30 de Maio de 2005.

Está conforme.

13 de Outubro 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2010304519

CAVES DOM POLICARPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 01029;
identificação de pessoa colectiva n.º 501291644; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresenta-
ções: of. 20 e 21/20050927.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Cessação de funções de gerente do ex-sócio João Manuel Marques
Nunes, por renúncia, em 30 de Julho de 2005 e alteração do seu con-
trato quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de seiscentos mil euros, representado
por duas quotas: uma de trezentos e sessenta mil euros pertencente
ao sócio Henrique Marques Nunes e outra de duzentos e quarenta mil
euros pertencente ao sócio Eduardo Henrique Abrantes Nunes.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2010304535

ENVEREDAR — COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS
E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2616;
identificação de pessoa colectiva n.º 505375931; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of. 04/20051007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Cessação de funções de gerente de José Júlio da Silva Avelino, em
12 de Setembro de 2005, por renúncia.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2010304578
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FIGUEIREDO & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1118/
860305; identificação de pessoa colectiva n.º 501635564; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 05/15092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração parcial do contrato, tendo sido nomeada como
gerente, em 25 de Maio de 2005, a sócia Alexandra Raquel dos San-
tos Borges, e alterado o artigo 4.º do pacto social, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução, e com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as só-
cias, desde já nomeadas gerentes, sendo necessária a sua assinatura
conjunta para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos

O texto do contrato na sua redacção actualizada, assim como os
documentos que serviram de base aos registos efectuados, ficaram
depositados na pasta respectiva.

28 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315332

INDÚSTRIAS JOAQUIM SILVA ALMEIDA — FABRICO
E COMERCIALIZAÇÃO DE TUBOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 02730/
011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505538350; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 05 e 06/16092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes registos:

Alteração parcial do contrato de sociedade: foram alterados os
artigos 8.º, 9.º e 10.º do pacto social, tendo sido eliminada a expres-
são «ou o administrador único» do artigo 9.º e ficado os artigos 8.º e
10.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade é constituída por um conselho de administração
composto por três membros, eleitos por quatro anos e dispensados de
caução, sendo possível a reeleição por uma ou mais vezes.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o presidente.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um procurador do presidente do conselho de

administração;
c) Pela assinatura conjunta dos dois vogais do conselho de admi-

nistração.
2 — O disposto no número anterior não se aplica a actos de mero

expediente, em que é suficiente a assinatura de qualquer membro do
conselho de administração ou mandatário nos limites do mandato.

Nomeação dos órgãos sociais:
Nomeação de órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2009:
Conselho de administração: presidente — Joaquim Manuel da Silva

Almeida; vogais — Pedro Alexandre Rodrigues da Silva Almeida e
Cláudia Margarida de Vilhena de Castro Almeida.

Fiscal único: efectivo — Ângelo Couto, Alberto Couto & Carlos
Ribeiro, SROC; suplente — Alberto Gomes Pereira do Couto, revisor
oficial de contas.

Data da deliberação: 29 de Julho de 2005.

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

30 de Setembro de 2005. — A Adjunta de Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315340

PADARIA DELÍCIAS DA CATRAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2926/
021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506317388;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/16092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções de gerente dos sócios Ângelo de Al-
meida Soares e Adelaide de Almeida Brites Melo, respectivamente,
em 31 de Dezembro de 2002 e 19 de Março de 2005, por renúncia.

Os documentos que serviram de base ao registo ficaram deposita-
dos na pasta respectiva.

30 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315359

CARLOS M. C. SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 03258;
identificação de pessoa colectiva n.º 507477626; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20050916.

Certifico que por Carlos Manuel da Cruz Santos, casado com Glória
da Conceição Marques Correia, na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carlos M. C. Santos, Unipesso-
al, L.da, e tem a sede na Rua de Fonte Roque, 56, freguesia de Fer-
mentelos, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a construção civil.
2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como

sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Carlos
Manuel da Cruz Santos.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2010315383

AURÉLIO ALVES SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1579/
920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502670835.

Certifico que, em 30 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram aprovadas.

15 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana
Margarida da Cruz Afonso. 2004917741
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AVEIRO

MOLICEIRO AMARELO, PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6193/
050331; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/050331.

Certifico que foi registado o seguinte facto:
Foi constituída por João de Jesus Oliveira, casado com Elisabete

Simões de Oliveira, na comunhão de adquiridos, e Isabel Simões dos
Santos, casado com Angel Augusto Rodrigues Almeida, na comunhão
de adquiridos, a sociedade comercial por quotas em epígrafe e que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Moliceiro Amarelo, Padaria, L.da, e tem
a sua sede na Rua das Alagoas, da freguesia de Santa Joana, do conce-
lho de Aveiro.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim criar ou encerrar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em padaria, pastelaria, snack bar.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, dividido em duas quotas iguais de vinte e cin-
co mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 — A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente pela gerência.

2 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

3 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de dois gerentes.

5.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao triplo das suas quotas, bem
como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a
mesma carecer, sendo a data e a forma de restituição fixadas em as-
sembleia geral que delibere o reembolso.

Está conforme.

13 de Abril de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008661431

MGS — COMÉRCIO MATERIAIS CASA DE BANHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Marques da Costa, 136, Cacia, 3800-596,
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5697/
030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506174891.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de 2004 em 30 e Junho de 2005 mediante o
depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378466

K MIMOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Nascimento Leitão, 24, 3810-108, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5953;
identificação de pessoa colectiva n.º 506926117.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da pres-
tação de contas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante
o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010377850

TUBULARGÁS — CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS
PÚBLICAS E REDES DE GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Manuel Firmino, 52, 8.º, B, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5037;
identificação de pessoa colectiva n.º 505099861.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas relati-
va ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010379012

ÍLHAVO

PASTELARIA E PADARIA SOL DA GAFANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1170/
990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504590979.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi depositada a prestação
de contas relativa ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008789853

MEALHADA

CENTRO PEÇAS — PEÇAS E ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida da Cidade de Coimbra, 3050 Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 266/
860613; identificação de pessoa colectiva n.º 501689346; data da
apresentação: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está, conforme.

27 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009030567

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

JOMARSIL — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1749/860124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501609024; data da apresentação: 24062005.

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

Está conforme.

3 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia Catarina
Alves Pinho. 2006872133
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SANTA MARIA DA FEIRA

VÍTOR M. P. SILVA — COMÉRCIO DE FOGÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07752/020514; identificação de pessoa colectiva
n.º 506074102; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 03; números e datas das apresentações: 23/050516 e 17/050706.

Certifico que pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de.

Cessação de funções do gerente Vítor Manuel Pinto da Silva, por
renúncia.

Data: 14 de Outubro de 2004.
Transformação em sociedade plural por quotas, cuja redacção ac-

tualizada é a seguinte:
1.º

A sociedade adopta a firma Vítor M. P. Silva — Comércio de
Fogões, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 15, da
freguesia de Gião, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de fogões de sala,
lareiras e recuperadores de calor e artigos de bricolage.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de dois mil qua-
trocentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Hélder José Cer-
queira Alvadia, e outra de dois mil quinhentos e cinquenta euros, per-
tencente ao sócio José da Rocha e Silva.

4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Hélder José Cer-
queira Alvadia, desde já nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em juízo ou fora dele, é necessária a assinatura de um gerente.

3 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras obri-
gações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao triplo das quotas dos mesmos, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Correia Bastos. 2008557952

XYLO ONE — ARTIGOS DE CORTIÇA E MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 07830/020627; identificação de pessoa colectiva
n.º 506175960; averbamento n.º 03 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/050819.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe foi efectuado o registo de:

Deslocação da sede para a Zona Industrial do Casalinho, Rua Um,
1024, freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Correia Bastos. 2010975197

SAPATARIA DILAP — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 09039/050624; inscrição n.º 01; número e data da apre-
sentação: 31/050624.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída por
Diana Marisa Ribeiro Tavares Silva, casada com Paulo Jorge Cardoso
Pinho, na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sapataria Dilap — Unipessoal, L.da,
com sede no Suil Park Shopping, loja 27, na vila de São João de Ver,
concelho de Santa Maria da Feira.

2 — A sede social poderá ser transferida, por simples deliberação
da gerência, para outro local do mesmo concelho ou de concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade terá como objecto social o comércio a retalho de cal-
çado e artigos em couro.

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da sócia, a sociedade poderá, sob qualquer forma
legal ou contratual, associar-se com terceiros, nomeadamente para
formar sociedades, consórcios ou associações em participação, assim
como adquirir e alienar participações no capital social de outras socie-
dades.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representando uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 6.º

A cessão e a divisão de quotas ficam sujeitas ao consentimento da
sociedade.

ARTIGO 7.º

A sócia única está autorizada a efectuar prestações suplementares
de capital até ao montante do capital social.

ARTIGO 8.º

Poderá ser amortizada compulsivamente pela sociedade toda a quota
que seja arrestada, penhorada ou apreendida judicialmente por qual-
quer forma.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência social é exercida pela sócia Diana Marisa Ribeiro
Tavares Silva.

2 — A gerência será remunerada ou não, conforme deliberação da
assembleia geral.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerente poderá
transigir, confessar ou desistir relativamente ao objecto de quaisquer
demandas em que a sociedade seja interessada.

4 — A gerente poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de ac-
tos.

5 — A gerente fica expressamente proibida de obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor e, em geral, em quaisquer
documentos, actos ou contratos de responsabilidade e interesse alheios
aos negócios sociais.

ARTIGO 10.º

O ano económico coincide com o civil e o relatório de gestão e as
contas de exercício serão apresentados em assembleia geral, a realizar
até 31 de Março do ano seguinte.

ARTIGO 11.º

Dos lucros apurados, depois de deduzida a percentagem para o fun-
do de reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a movimentar a totalidade do
capital social, depositado no BANIF, balcão de Mozelos, para aquisi-
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ção de material e equipamentos e para satisfazer os encargos de cons-
tituição e registo da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Correia Bastos. 2007830710

HAIR SHOP — PRODUTOS DE COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 08679/040615; identificação de pessoa colectiva
n.º 507005848; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/
050404.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 24 de Fevereiro
de 2005.

Conferida, está conforme o original.

18 de Abril de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2007411610

BEJA
BEJA

VIEIRA & COLAÇO — COMÉRCIO DE PALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Identificação de pessoa
colectiva n.º 507476476; inscrição n.º 01; número e data da apre-
sentação: 02/20050919.

Certifico que, entre Adérito Miguel Figueira Colaço e Ana Paula
Mesquita Vieira Colaço, foi constituída a sociedade por quotas em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vieira & Colaço — Comércio de
Palha, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Doutor José Sebas-
tião e Silva, 12, rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Beja.

§ único. A gerência poderá transferir a sede da sociedade para qual-
quer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e bem assim criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
foinia de representação social.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de palha e derivados.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Adérito Miguel Figueira Colaço e Ana Paula
Mesquita Vieira Colaço.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá, por qualquer forma, participar no capital de
outras empresas reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas e ainda comparticipar na criação de
novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades
coincida ou não, no todo ou em parte, com a mesma.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a 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 — A gerência pertence à não sócia Maria Antónia Figueira Go-
mes, viúva, residente na Rua do Professor Doutor José Sebastião e
Silva, 12, rés-do-chão, direito, em Beja, desde já designada.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em pri-

meiro lugar e os restantes sócios depois terão direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judi-
cial.

2 — A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para efeito.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo os
sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução de capi-
tal ou o aumento do valor das restantes quotas ou ainda a criação de
uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007864720

BRAGA
BARCELOS

DUARTE & IRMÃO, L.DA

Sede: Pontes, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 305/
19740201; identificação de pessoa colectiva n.º 500088527; data
da apresentação: 08092004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007904632

A CASA DOS KEBBAB’S RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Lagoa, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5382/
20030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506606295; data
da apresentação: 25082004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008379639

PEÚGAS, GIÃO, L.DA

Sede: Gião, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2124/
19921002; identificação de pessoa colectiva n.º 502852054; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091384
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VÍTOR DOMINGOS G. NOGUEIRA CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4870/
20020718; identificação de pessoa colectiva n.º 506209733; data
da apresentação: 01072004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005915190

GINCOBILOBA — COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Sede: Quintão, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5472/
20031217; data da apresentação: 01072004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2003.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2006611399

BRAGA

RIHNO II — PEÇAS AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre Armando Lira, 22, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 10 020/
050314; identificação de pessoa colectiva n.º 507231376; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 04/050314.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
contrato de sociedade celebrado por RIHNO — Sociedade de Gestão e
Consultadoria, S. A., que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RIHNO II — Peças Auto, Unipess-
oal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Armando Lira, 22, fregue-
sia de Braga (Maximinos), concelho de Braga.

§ único. A sociedade, mediante prévia deliberação da gerência, poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes e estabelecer sucursais, filiais ou qualquer outra forma de
representação dentro do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de peças auto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única RIHNO — Sociedade de Gestão e Con-
sultadoria, S. A.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a Victor Duarte Cardoso de
Brito.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente intervenção do gerente.

3 — A gerência poderá constituir mandatários, nos termos do ar-
tigo 252.º do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o ob-
jecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não coin-
cida no todo ou em parte com aquele que a sociedade exerce.

Está conforme.

14 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005680583

A NOVA SUCATA, L.DA

Sede: Quinta da Armada, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2496/
870910; identificação de pessoa colectiva n.º 501870814; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 06/050926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital.

Montante do aumento: € 3004,81, em dinheiro, pelo sócio Manuel
da Silva Chaves, divorciado.

Montante após o aumento: € 5000 e a transformação da socie-
dade.

Data da deliberação: 29 de Março de 2005.
O pacto social fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Nova Sucata, Sociedade, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sua sede é na Quinta da Armada, freguesia de Braga (São
Vítor), concelho de Braga.

3 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar,
em qualquer ponto do País, dependências ou outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de peças e acessórios para
automóveis e camiões e a vulcanização de cintas de travões.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabe ao pró-
prio sócio, Manuel da Silva Chaves, já nomeado gerente.

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

3 — Nos poderes da gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis e imóveis e celebrar contratos de locação financeira ou de
leasing.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2010255119

FAFE

MANUEL OLIVEIRA GONÇALVES, L.DA

Sede: lugar de Berão Ribeiros

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1603;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20051021.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma mudou
a sua sede para Rua do Agrelo, caixa postal n.º 499, Ribeiros, Fafe.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2010895410

RIBEIRO LEMOS & NOVAIS — COMÉRCIO DE PEÇAS
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2481/
20051011; identificação de pessoa colectiva n.º P 507494199;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051011.

Certifico que Fernando Soares Novais, casado com Margarida Ma-
rinho Fernandes, em comunhão de adquiridos, António Sérgio Pereira
Ribeiro, casado com Armanda Maria Costa Castro Ribeiro, e Sérgio
Miguel Pereira Lemos, casado com Maria Regina Mendes dos Santos
Lemos, em comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ribeiro, Lemos & Novais — Co-
mércio de Peças Auto, L.da, e tem sede na Rua do Retiro, 307, rés-
-do-chão, desta cidade de Fafe.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para local dentro do mesmo concelho ou de concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e cem euros e corresponde à soma de três quotas iguais com os
valores nominais de mil setecentos euros, pertencentes uma a cada
um dos três sócios.

ARTIGO 4.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia ge-
ral.

2 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, é exercida por dois ou mais gerentes, sócios ou não sócios,
a designar em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de três gerentes.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para seus descen-
dentes.

2 — A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais, respectiva-
mente, terão o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com o representante do interdito ou os herdeiros do falecido,
devendo estes nomear um de entre si que os represente na sociedade,
enquanto a quota permanecer indivisa.

Mais deliberam designar gerentes todos os sócios.
Declararam ainda os outorgantes:
1 — Que foi efectuado o depósito da totalidade do capital social

no BPN, em 13 de Setembro de 2005.
2 — Que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital

social depositado, para a instalação da sociedade e fazer face às des-
pesas com a constituição e registo da mesma.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010895053

ARMILFUROS — FUROS ARTESIANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2484/
20051017; identificação de pessoa colectiva n.º P 507497082;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051017.

Certifico que António Orlando Sampaio Costa Leite, casado com
Maria Arminda Fernandes Sousa, José Paulo Soares Machado, casado
com Cláudia Micaela Leite Cunha, e Marciano Miguel Fernandes Lei-
te, casado com Ana Maria Gonçalves Ramos, todos no regime da co-
munhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARMILFUROS — Furos Artesia-
nos, L.da, e tem a sua sede no lugar da Retorta, freguesia de Armil,
concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de furos artesianos, cap-
tação, tratamento e distribuição de água.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de vinte e um mil euros e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de sete mil euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios António Orlando Sampaio Costa Leite, José Paulo Soares
Machado e Marciano Miguel Fernandes Leite.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social, desde que
a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos representativos
da totalidade do capital social.

ARTIGO 5.º

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

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Orlando
Sampaio Costa Leite, José Paulo Soares Machado e Marciano Miguel
Fernandes Leite.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura conjunta de três gerentes.

ARTIGO 7.º

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

Declararam ainda os outorgantes que a gerência desde já autorizada
a proceder ao levantamento da quantia depositada na agência de Fafe
da Caixa Económica Montepio Geral, para ocorrer às despesas de
constituição e registo da sociedade e aquisição de equipamento neces-
sário à sua instalação.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010895177

SEQUEIRA & BARBOSA, L.DA

Sede: Praça de 25 de Abril, 60, loja A, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2485/
20051017; identificação de pessoa colectiva n.º 504411527; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20051017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma mudou
a sua sede para a Praça de 25 de Abril, 60, loja A, Fafe.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2010895207
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TERRAS DE BOURO

JOÃO MANUEL A. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 151; identificação de pessoa colectiva n.º 506874460; data da
apresentação: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2005. — O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2000506550

URBANOP — URBANIZAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 13; identificação de pessoa colectiva n.º 501188673; data da
apresentação: 110805.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2005. — O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2001887418

EMPRESA HOTELEIRA DO GERÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 00003; identificação de pessoa colectiva n.º 500096554; data
da apresentação: 270705.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de presta-
ção de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2005. — O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
1000294027

VILA NOVA DE FAMALICÃO

PICHELARIA INSTALJOANE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6677/020321; identificação de pessoa colectiva
n.º 505931680; data da apresentação: 050701.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2009463536

CONSTRUÇÕES IRMÃOS CARNEIRO DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5083/990909; identificação de pessoa colectiva
n.º 504621378; data da apresentação: 050629.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2007940108

JOSÉ RIBEIRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6377/011213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505709252; data da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010384741

GUISILVA — CONFECÇÃO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4852/981229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504754963; data da apresentação: 050629.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2010381491

APAFA — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2183/880831; identificação de pessoa colectiva
n.º 502030143; data da apresentação: 050727.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007947412

VIZELA

JOAQUIM SOUSA FERREIRA DA SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Barrosa, caixa n.º 413, São Miguel das Caldas
de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 718/
020911; identificação de pessoa colectiva n.º 506256804; data da
apresentação: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Novembro de 2004. — A Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 2005389765

BRAGANÇA
BRAGANÇA

HOSPITAL DISTRITAL DE BRAGANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 01529/
20030207; identificação de pessoa colectiva n.º 506361560; nú-
mero e data da apresentação: 02/19102005.

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

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, em
substituição, Maria Ester Corujo Faria Coelho. 2007891530

IMPLEMENTAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 01773/
20051024; identificação de pessoa colectiva n.º 507508521; nú-
mero e data da apresentação: 01/20051024.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao contrato
de sociedade.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, em
substituição, Maria Ester Corujo Faria Coelho. 2007891476

ARMANDO CRISTÓVÃO E C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 00128/
700310; identificação de pessoa colectiva n.º 500028974; número
e data da apresentação: 4/02112005.

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

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, em
substituição, Maria Ester Corujo Faria Coelho. 2007891468

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

CASA PINTO CARDOSO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1626/970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503919462;
inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 14 a 16/
20051010.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, que
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1.º Artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos e cor-
responde 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, António Morgado Pinto
Cardoso, Joaquim Morgado Pinto Cardoso e Maria Luísa Morgado Pin-
to Cardoso Alegria Quintela.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução sem remunera-
ção, será exercida por um sócio.

A nomeação do gerente será efectuada por períodos de três anos
renováveis, por idênticos períodos, por decisão da assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 — O gerente não poderá tomar decisões relativamente a assun-

tos de gestão considerados de grande relevância para a sociedade sem
deliberação maioritária dessa matéria em assembleia geral.

4 — A assembleia geral poderá nomear procuradores com os pode-
res que entenda conferir-lhes.

2.º Designação de gerente, por deliberação de 4 de Outubro de 2003,
para os anos 2003-2006.

Gerente designado: o sócio António Morgado Pinto Cardoso.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade o tex-
to do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010835689

TABACARIA M. BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2701/20051115; inscrição n.o 1; número e data da apresenta-
ção: 21/20051115.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Maria Deolinda Martinho, viúva, e

Maria Rosário Muhanga Barata, solteira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tabacaria M. Barata, L.da, e tem
a sua sede no Largo do Espírito Santo, 28, na freguesia e concelho de
Castelo Branco.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para qualquer concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto tabacaria — comércio a retalho de
tabaco, jornais, revistas e brindes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
duzentos euros pertencente à sócia Maria Deolinda Martinho e uma
do valor nominal de quatro mil e oitocentos euros, pertencente à sócia
Maria Rosário Muhanga Barata.

2 — Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital correspondente ao quíntu-
plo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta
ao gerente ou gerentes, sócios ou não sócios que vierem a ser desig-
nados em assembleia geral.

2 — A remuneração dos gerentes poderá consistir total ou parcial-
mente em participação nos lucros da sociedade.

3 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de um gerente.

4 — A gerência fica a cargo da sócia Maria Rosário Muhanga Ba-
rata, que é desde já designada gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e integrar agrupamentos
complementares de empresas, constituir associações em participações
e consórcios.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 — A cessão de quotas entre não sócios depende do consentimen-
to prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, no caso
de cessão a título oneroso.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, nos termos da alínea b) do n.º 5
do artigo 202.º do Código das sociedades Comerciais, a efectuar quais-
quer levantamentos na conta aberta em nome da sociedade, para fa-
zer face às despesas inerentes à sua constituição, registo e início ime-
diato de actividade.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2010841387

COVILHÃ

O TITÓ RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2743/
20020228; identificação de pessoa colectiva n.º 505806720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do
ano 2004.

Conferida. Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fazendeiro Batista. 2008285952



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 52 — 14 de Março de 20065428-(26)

FUNDÃO

FUNDÃOVERDE — ESPAÇOS E JARDINS, E. M.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 2/
20041115; identificação de pessoa colectiva n.º 507017412.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2009014227

FREDERICO HORGAN, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1271/
20051013; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051013.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuada a constituição de sociedade unipessoal por quotas que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Frederico Horgan, sociedade Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Quinta do Olival Grande, fregue-
sia e concelho do Fundão.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de fru-
tas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade será exercida pelo
sócio, Frederico Oom Bowring Horgan desde já nomeado gerente.

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

2 — A gerência poderá ou não ser remunerada se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento escrito
da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Glória Maria
Ramos Marques. 2009019989

FUNDÃOCAR — AUTOMÓVEIS DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 499/
930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502901616;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: of. 02/20051014.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Pedro Miguel Vieira Machado Vaz
Pinto, por renúncia.

Data: 1 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Glória Maria
Ramos Marques. 2009019962

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO FUNDÃO
GARCEZ & RUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 178/
790726; identificação de pessoa colectiva n.º 500867496;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: of. 02 e 03/20051012.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções dos gerentes Fernando Marques Jorge e José
Augusto da Costa Coelho, por renúncia, em 28 de Julho de 2005.

2) Nomeado gerente Victor Manuel Faria Ferreira Vaz, casado, em
28 de Julho de 2005.

A Segunda-Ajudante, Glória Maria Ramos Marques.
2009019954

COVIFRIO — ENTREPOSTO DE FRIO AGRÍCOLA
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1257/
20051012; identificação de pessoa colectiva n.º 501596135; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 01/20051011.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Mudança da sede, tendo em consequência sido alterado o seu con-
trato social, quanto ao artigo 1.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COVIFRIO — Entreposto de
Frio Agrícola da Cova da Beira, L.da, e tem a sua sede na Quinta da
Pola, na freguesia de Alcaria, concelho do Fundão.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Glória Maria
Ramos Marques. 2009019946

BERNARDO HORGAN, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1270/
20051010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20051010.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

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

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Olival Grande, na
freguesia e concelho do Fundão.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
podem ser criadas ou extintas agências, filiais ou delegações ou quais-
quer outras formas de representação, da sociedade no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de produção e comerci-
alização de frutas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

2 — Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio único ou a não
sócios.
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2 — Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, do
mesmo ramo ou com objecto diferente do seu e em todas as socie-
dades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas, nos termos a deliberar em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Glória Maria
Ramos Marques. 2009019938

AGOSTINHO COSTA SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 677/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503748021;
averbamentos n.os 2 e 4 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 8 e 9;
números e data das apresentações: of. 02, of. 03, 04 e 5/20051011.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções dos gerentes Agostinho da Costa Santos e
Paulo Manuel Carvalho dos Santos, por renúncia, em 30 de Setembro
de 2005.

2) Nomeado gerente Leonel Serra Mendes, em 30 de Setembro de
2005.

3) Alteração dos artigos 1.º, 3.º e 4.º do pacto social, os quais fi-
cam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agostinho Costa Santos & Filhos, L.da,
e tem a sua sede social no Centro Comercial Acrópole, quiosque 3,
piso –1, na freguesia e concelho do Fundão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de mil euros, pertencente ao sócio Casimiro Serra Mendes e uma
no valor de quatro mil euros, pertencente ao sócio Leonel Serra
Mendes.

§ único. Os sócios podem fazer à sociedade prestações suplementa-
res de capital até setenta e quatro mil oitocentos e dezanove euros e
sessenta e oito cêntimos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Leonel Serra Mendes.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Glória Maria
Ramos Marques. 2009014146

COIMBRA
COIMBRA

IMPRILAR — COMÉRCIO UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10017/
20040430; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050309.

Certifico que foi registada a modificação da sociedade em epígra-
fe em sociedade unipessoal por quotas, tendo sido alterados os arti-

gos 1.º, n.º 1, 3.º, 4.º, n.os 1 e 2, 6.º, 7.º e 8.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMPRILAR — Comércio Utilida-
des Domésticas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Bei-
ra, 353, rés-do-chão, direito, freguesia de Santo António dos Olivais,
concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de dez mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
sócio único Roberto Carlos Fonseca Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Roberto Carlos Fonseca Ri-
beiro, que se mantém nomeado gerente, ou ainda a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio desig-
nadas.

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

ARTIGO 6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a cinquenta vezes o capital social.

ARTIGO 8.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta deles
carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele sócio
forem fixadas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

15 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193628

OVERVOLTAGE, COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 361/
20050311; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050311.

Certifico que foi constituída entre Carlos Tiago Simões dos Santos,
Paulo Simões Gomes Pais e Pedro Filipe de Jesus Henriques Baeta, todos
solteiros, maiores, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma OVERVOLTAGE, Comércio de
Material Informático, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Doutor
Elísio de Moura, 417, loja 5, freguesia de Santo António dos Olivais,
concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de material e equipamento informático e material de escritório
e prestação de serviços na área de informática.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e cem euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos
valores nominais de mil e setecentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Carlos Tiago Simões dos Santos, Paulo Simões
Gomes Pais e Pedro Filipe de Jesus Henriques Baeta.

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.
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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, total ou parcial, onerosa ou gratuita, entre sócios
é livre, mas a terceiros depende do consentimento da sociedade, go-
zando os sócios não cedentes, do direito de preferência em primeiro
lugar e a sociedade em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

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

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

adjudicação, venda judicial, arrolamento, qualquer outra forma de
apreensão judicial, providência cautelar, processo judicial, administra-
tivo ou fiscal que envolva a quota, em caso de falência ou insolvência
do sócio titular e ainda em caso de o sócio ter constituído a quota ou
parte dela em garantia ou caução de qualquer obrigação sem prévio
consentimento da sociedade.

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 prévio consen-

timento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — A amortização de qualquer quota será sempre feita pelo valor

do último balanço aprovado, com excepção da cessão não consentida
pela sociedade, caso em que será feita pelo valor nominal da quota.

3 — 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

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a
data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere
o reembolso.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193623

ANA AO QUADRADO, LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9972/
20040329; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20050314.

Certifico que, relativamente à sociedade por quotas em epígrafe,
foi registada a cessação de funções da gerente Ana Catarina de Melo
Pereira Agostinho Botelho, por renúncia em 14 de Março de 2005.

Certifico ainda que pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 5 da mes-
ma data, foi registada a alteração do pacto social quanto ao n.º 1 do
artigo 1.º, artigo 2.º, artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana ao Quadrado — Acessórios
de Moda, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Feliciano Casti-
lho, 119, fracção X , freguesia de Santo António dos Olivais, conce-
lho de Coimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, importação,
exportação e representação de vestuário, calçado, acessórios de moda,
perfumaria, artigos de viagem, marroquinaria, artigos de decoração,
material óptico, mobiliário, artigos para o lar e têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de três mil trezentos e cinquenta euros pertencente à
sócia Anabela Marques Veloso Rodrigues; e uma de mil seiscentos e
cinquenta euros pertencente ao sócio Luís Guilherme da Silva Lobo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeada gerente a
sócia Anabela Marques Veloso Rodrigues e sendo nomeado gerente, a
partir de hoje, o sócio Luís Guilherme da Silva Lobo.

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

1 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193701

GANG OF FOUR — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 403/
20050422; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050422.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe, a
qual foi constituída entre Pedro Alexandre Lopes Teodoro Moreira
de Oliveira, João Telmo Lopes Teodoro Moreira de Oliveira, Cláudia
Cristina Lopes Moreira de Oliveira e Maria Francisca Lopes Teodoro
Moreira de Oliveira, todos solteiros, maiores, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gang of Four — Comércio de
Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, 4, freguesia de Taveiro, concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, calçado
e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores
nominais de mil duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Pedro Alexandre Lopes Teodoro Moreira de Oli-
veira, João Telmo Lopes Teodoro Moreira de Oliveira, Cláudia Cris-
tina Lopes Moreira de Oliveira e Maria Francisca Lopes Teodoro
Moreira de Oliveira.

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 os sócios Pedro Ale-
xandre Lopes Teodoro Moreira de Oliveira e João Telmo Lopes
Teodoro Moreira de Oliveira.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado 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 reem-
bolso.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193672

JOÃO CALVÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 402/
20050421; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050421.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe,
constituída entre João Calvão da Silva e mulher Ana Maria Cruz de
Albuquerque Matos Calvão da Silva, casados na comunhão de adquiri-
dos, Joana Cruz Matos Calvão da Silva, solteira, maior, João Nuno
Cruz Matos Calvão da Silva e João Pedro Cruz Matos Calvão da Sil-
va, ambos solteiros, maiores, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Calvão da Silva, L.da, e tem
a sua sede na Rua de João Porto, 56, freguesia de Coimbra (Sé Nova),
concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: elaboração e desenvolvimento
de estudos teóricos e práticos de programas de investimento e pare-
ceres técnicos; compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim; e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e duzentos euros e corresponde à soma de cinco quotas dos valo-
res nominais e titulares seguintes: duas iguais de dois mil euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Calvão da Silva e Ana
Maria Cruz de Albuquerque Matos Calvão da Silva e três iguais de qua-
trocentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Joana
Cruz Matos Calvão da Silva, João Nuno Cruz Matos Calvão da Silva
e João Paulo Cruz Matos Calvão da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes os sócios João Calvão da Silva e Ana Maria Cruz de Albuquerque
Matos Calvão da Silva, os quais não poderão ser destituídos de geren-
tes sem o seu consentimento.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

4 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade;
b) Dar e tomar de arrendamento imóveis, dar e tomar de trespasse

estabelecimentos, bem como rescindir ou alterar os respectivos con-
tratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobiliária.
5 — Os sócios gerentes ficam autorizados, desde já, a desenvolver

actividades concorrentes com as da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre cônjuges, a favor de ascendentes e a des-
cendentes, bem como a terceiros depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual será atribuído o direito de preferência, em pri-
meiro lugar e em segundo aos sócios individualmente considerados.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193679

MOTOTRAX — COMÉRCIO DE MOTOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 266/
20041228; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20041228.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe,
constituída entre Manuel e Silva Cardoso Gomes, casado com Alda
Maria Ferreira Amado, na comunhão de adquiridos, e Paulo e Silva
Cardoso Gomes, solteiro, maior, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MOTOTRAX — Comércio de
Motos e Acessórios, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Padrão, 176, rés-do-
-chão, freguesia de Coimbra (Santa Cruz), concelho de Coimbra.
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3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de motociclos,
peças, acessórios e motos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Manuel e Silva Cardoso Gomes e Paulo e Silva
Cardoso Gomes.

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.

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

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193725

FERNANDA VENENO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 262/
20041222; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20041222.

Certifico que foi constituída por Maria Fernanda de Castro Vene-
no, solteira, maior, a sociedade unipessoal, em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fernanda Veneno, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Urbanização Quinta das Lágrimas, lote 3, 2.º,
direito, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de apoio ao ensino: activida-
des de apoio pedagógico e formação a crianças e jovens e actividades
de desenvolvimento psicomotor e social a crianças e jovens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única Maria Fernanda de Castro Veneno.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

2 — A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem por ela sócia vier a ser desig-
nado ficando desde já nomeadas gerentes a sócia Maria Fernanda de
Castro Veneno e a não sócia Magda Raquel de Castro Ferreira, casa-
da, residente na Urbanização Quinta das Lágrimas, lote 3, 2.º, direito,
freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193726

LABORATÓRIO DE NEUROBIOLOGIA
ALVIM-COSTA,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2883/
19820722; inscrição n.º 6; data da apresentação: 20041223.

Certifico que, relativamente à sociedade por quotas em epígrafe,
foi aumentado o capital e alterado o pacto no seu artigo 3.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de dez mil
euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores nomi-
nais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada
sócio, Luís Jorge Mendonça Peres Negrão, Liana Maria Matoso de
Miranda Negrão, Francisco José Sales Almeida Inácio e Maria do Céu
Domingues Lopes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

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

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193727

AGROBAÍA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2661/
19810702; inscrição n.º 4; data da apresentação: 20041222.

Certifico que foi registada a alteração do pacto social quanto aos
artigos 1.º, 2.º, n.º 2, e 3.º, n.º 2, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AGROBAÍA — Comércio e In-
dústria de Alimentos para Animais, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Cruzieira, 3, lugar de Andorinha, freguesia de Lamarosa, concelho de
Coimbra.

2 — A sociedade poderá, sem dependência de autorização de ou-
tros órgãos, deslocar a sede social para outro locai dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

1 — (Texto já existente.)
2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-

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

ARTIGO 3.º

1 — (Texto já existente.)
2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até

ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado 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 reem-
bolso.

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

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193847

COLORVITA II — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 364/
20050314; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050314.

Certifico que foi constituída entre Elisa Maria Marques Costa San-
tos casada com Nuno Miguel Godinho Correia Lopes, em comunhão
de adquiridos, e Ricardo João Marques Costa Santos, solteiro, maior,
a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COLORVITA II — Comércio de
Produtos de Beleza, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ferreira Borges,
183, freguesia de São Bartolomeu, concelho e cidade de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agencias ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de produtos de
beleza e cosméticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores no-
minais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Elisa Maria Marques Costa Santos e Ricardo João
Marques Costa Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficara 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 e
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193686

INFORMICRO — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3285/
19850712; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050311.

Certifico que, relativamente à sociedade por quotas em epígrafe,
foi registada a alteração do contrato de sociedade quanto aos arti-
gos 1.º, 2.º, parágrafo 1.º do 5.º e o 6.º, os quais ficaram com a se-
guinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma INFORMICRO — Serviços de
Contabilidade e Comércio, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre
Estêvão Cabral, 79, sala 207, freguesia de Coimbra (Santa Cruz), con-
celho de Coimbra.

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

2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
contabilidade, processamento de dados e comércio a retalho de mate-
rial para escritório.

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

5.º

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que delibe-
radas por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos à socie-
dade, quando esta deles carecer nos termos e condições a fixar em
assembleia geral.

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

28 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193684

AMARAL & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1439/
19700702; inscrição n.º 4; data da apresentação: 20050127.

Certifico que, relativamente à sociedade por quotas em epígrafe,
foi registado o aumento de capital e alteração do contrato de socie-
dade quanto aos artigos 1.º, 3.º e 6.º, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Amaral & Delgado, L.da, e tem a
sua sede na Estrada de Eiras, 333 e 335, freguesia de Eiras, concelho
de Coimbra.
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2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros orgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de vinte
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dez mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Guerra Amaral e Maria Marques Nogueira Guerra Amaral.

2 — 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.

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

ARTIGO 6.º

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

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

3 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193616

TRANSFILISAND — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 312/
20050131; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050131.

Certifico que foi constituída por Humberto Filipe Carvalho das
Neves, casado com Sandra Isabel Lousada Antunes das Neves, na
comunhão de adquiridos, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TRANSFILISAND — Transpor-
tes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada do Calvário, 119,
lugar de Logo de Deus, freguesia de Torre de Vilela, concelho de
Coimbra.

2 — A sociedade por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste nos transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio único Humberto Filipe Carvalho das Neves.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberação, ficará a cargo de quem por ele sócio vier a ser desig-
nado, sendo desde já nomeado gerente o sócio único Humberto Filipe
Carvalho das Neves e o não sócio Edgar Gonçalves Mendes Soares
Madeira, solteiro, maior, residente na Rua do Lameiro, sem número
de polícia, lugar de Alcarraques, freguesia de Trouxemil, concelho de
Coimbra.

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

3 — E vedado aos gerentes obrigar a sociedade em letras de favor,
cauções, fianças ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos aos
seus negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá, nos termos permitidos por lei, adquirir livre-
mente participações no capital social de outras sociedades, mesmo
que reguladas por lei especial e ou prosseguindo objecto diferente do
seu, podendo ainda participar em consórcios ou agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193614

THAT KIDS — MODA INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 311/
20050131; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050131.

Certifico que foi constituída entre Margarida Isabel Pires Caldeira
Rosa, casada com João António Salgado Gouveia, na comunhão de
adquiridos, e Lisete da Conceição Rodrigues Nina Rosa, casada com
Rui Paulo Pires Caldeira Rosa, na comunhão de adquiridos, a socie-
dade, por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma That Kids — Moda Infantil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, 207 a 211, freguesia de Santo António dos Olivais, conce-
lho de Coimbra.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, distribuição, importa-
ção, exportação e representações de vestuário, calçado e acessórios de
moda para bébé e criança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de quinze mil euros cada, pertencentes uma a cada uma das
sócias Margarida Isabel Pires Caldeira Rosa e Lisete da Conceição
Rodrigues Nina Rosa.

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 nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessário a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193612

ADÉRITO ALMEIDA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 314/
20050131; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050131.
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Certifico que foi constituída por Adérito Almeida da Silva, casado
com Maria Aldina de Oliveira Carvalho Silva, na comunhão de adqui-
ridos, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Adérito Almeida Silva, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Elísio de Moura, 59, 8.º,
centro, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na cerealicultura e produção e
comércio de alimentos simples para animais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

2 — O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Adérito Almeida da Silva,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193610

GILDE & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 310/
20050128; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050128.

Certifico que foi constituída, entre Bruno Pires de Lima Araújo
Rodrigues e mulher, Patrícia Paula Martins Gonçalves Gilde Rodri-
gues, casados em comunhão de adquiridos, e Fátima Cristina Martins
Gonçalves Gilde, solteira, maior, a sociedade por quotas em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gilde & Rodrigues, L.da, e tem a
sua sede na Quinta de São Jerónimo, lote B, 18, 1.º, esquerdo, fregue-
sia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
e realização de meios complementares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: duas iguais de dois mil quatrocentos e cinquenta
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Bruno Pires de
Lima Araújo Rodrigues e Patrícia Paula Martins Gonçalves Gilde
Rodrigues; e uma de cem euros pertencente à sócia Fátima Cristina
Martins Gonçalves Gilde.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social, desde que
deliberado 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 reem-
bolso.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193608

MMVV — COMÉRCIO E INDÚSTRIA CARAVANAS,
AUTOCARAVANAS E CARROÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 309/
20050127; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050127.

Certifico que foi constituída, entre João Paulo Ferreira de Vasconce-
los Cardoso, casado com Clara Maria Morais Correia, em comunhão
de adquiridos, Antonio Manuel Ferreira de Vasconcelos Cardoso,
casado com Isabel Clara de Aragão Castelo Branco, em comunhão de
adquiridos, Armando de Vasconcelos Cardoso, casado com Maria Es-
perança Cardoso Barros Ferreira, em comunhão de adquiridos, e Lu-
cília Manuela Ferreira Lopes Durão e marido, Eduardo José Rainho
Murteira, casados em separação de bens, a sociedade por quotas em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MMVV — Comércio e Indústria
Caravanas, Autocaravanas e Carroçarias, L.da, e tem a sua sede na Rua
da Azinhaga Comprida, sem número de polícia, freguesia de Brasfe-
mes, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, comercialização, im-
portação, exportação de caravanas, autocaravanas e carroçarias e sua
reparação e transformação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e corresponde à soma de cinco quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: duas iguais de dezasseis mil euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios João Paulo Ferreira de Vasconcelos
Cardoso e António Manuel Ferreira de Vasconcelos Cardoso; uma de
dezoito mil euros, pertencente ao sócio Armando de Vasconcelos
Cardoso; uma de quarenta e nove mil euros pertencente à sócia Lucí-
lia Manuela Ferreira Lopes Durão; e uma de mil euros pertencente ao
sócio Eduardo José Rainho Murteira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
os sócios João Paulo Ferreira de Vasconcelos Cardoso e Eduardo José
Rainho Murteira.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura 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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cem vezes o capital social, desde que de-
liberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193601

TRANSCALVÁRIO — TRANSPORTE E ENTREGA
DE ENCOMENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 388/
20050408; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050408.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe que
foi constituída entre José Augusto Antunes Ferreira e mulher, Armé-

nia Maria Marques dos Santos Ferreira, casados na comunhão de ad-
quiridos, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TRANSCALVÁRIO — Transporte
e Entrega de Encomendas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada do Calvário, sem nú-
mero de polícia, freguesia de Torre de Vilela, concelho de Coimbra.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na recolha, transporte e entrega
de documentos, encomendas e mercadorias por meio de veículos au-
tomóveis ligeiros com peso inferior a três toneladas e meia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de doze mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios José Augusto Antunes Ferreira e Arménia Maria
Marques dos Santos Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000194397

BOLAS E REBOLAS, GESTÃO E ANIMAÇÃO
DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 400/
20050420; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050420.

Certifico que foi constituída entre Isabel Maria Vieira Gomes de
Abreu e marido, Arménio António da Silva Felício, casados sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe,
que se rege pelos estatutos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bolas e Rebolas, Gestão e Anima-
ção de Espaços, L.da, e tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, 207 e 211, Centro Comercial Dolce Vita , loja 210-A, fre-
guesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: exploração de parque de di-
versões infantil e juvenil com vertente lúdica, didáctica e de entrete-
nimento; produção de eventos, nomeadamente festas de aniversário
e animações infantis e juvenis; comércio de material didáctico, brin-
quedos e brindes; e gestão e animação de espaços infantis e juvenis.

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 dois mil quinhentos e cinquenta euros
pertencente à sócia Isabel Maria Vieira Gomes de Abreu; e uma de
dois mil quatrocentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Armé-
nio António da Silva Felício.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente
a sócia Isabel Maria Vieira Gomes de Abreu.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social, desde que
deliberado 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 reem-
bolso.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000194488

GENS — SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 399/
20050419; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050419.

Certifico que foi constituída por João André Faria e Leitão, soltei-
ro, maior, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelos esta-
tutos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GENS — Servicos de Arqueologia,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Calouste Gulbenki-
an, 81, 3.º, direito, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de arqueologia, desig-
nadamente prospecções, escavações, sondagens e investigação arqueo-

lógica e patrimonial, com a finalidade de realizar acompanhamentos
de obras civis no âmbito da arqueologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio João André Faria e Leitão.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

2 — O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio João André Faria e Leitão,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000194487

FORSYTHE CONSULTING — CONSULTORIA PARA
OS NEGÓCIOS E GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 282/
20050113; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050113.

Certifico que foi constituída por Sofia Alexandra Andrade Pinto
Lopes Félix, solteira, maior, a sociedade unipessoal supra-identificada
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Forsythe Consulting — Consulto-
ria Para os Negócios e Gestão Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua
de D. Afonso Castelo Branco, 9, 2.º, esquerdo, freguesia de Coimbra
(Santa Cruz), concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria de apoio aos negócios e
à gestão de empresas e particulares e prestação de serviços de conta-
bilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única Sofia Alexandra Andrade Pinto Lopes Félix.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social.

2 — A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Sofia Alexandra Andrade Pin-
to Lopes Félix, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pes-
soas estranhas à sociedade que venham a ser por ela sócia designadas.
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2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000194497

EURO 2005 — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, SOCIEDADE

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 285/
20050114; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050114.

Certifico que foi constituída por Virgínia Maria Lopes Carneiro,
solteira, maior, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Euro 2005 — Comércio e Distri-
buição de Produtos Alimentares, sociedade Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Chafariz, Edifício Lupo, 77, lugar de Cruzes, fre-
guesia de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, distribuição
e exportação de produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à sócia única Virgínia Maria Lopes Carneiro.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

2 — A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Virgínia Maria Lopes Carnei-
ro, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas
à sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000194496

 HELENA & EUFRÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 286/
20050117; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050117.

Certifico que foi constituída entre Aires Helena Branco, casado com
Clementina Monteiro Bento Branco, na comunhão de adquiridos e
António Eufrásio de Melo, casado com Alice Maria Flória Jacob, na
comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Helena & Eufrásio, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Baixo, sem número de
polícia, lugar de Orelhudo, freguesia de Cernache, concelho de Coim-
bra.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra, ven-
da e permuta de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Aires Helena Branco e António Eufrásio de Melo.

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.

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

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000194495

MUNDIMÚSICA — COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 304/
20050125; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20050125.

Certifico que foi constituída por António José Basto Ferreira Le-
andro, casado com Maria Luísa Carvalho Relvão Leandro, na comu-
nhão de adquiridos, a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MUNDIMÚSICA — Comércio de
Instrumentos Musicais, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta
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de Mestre Pêro lote C, rés-do-chão, direito, freguesia de Coimbra (Sé
Nova), concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de instrumentos musicais,
equipamentos, acessórios e produtos relacionados com a actividade;
aluguer e reparação dos mesmos instrumentos musicais e de mobiliá-
rio para orquestras e bibliotecas musicais, sistemas informáticos e
software musical.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social.

2 — O sócio poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ele sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio António José Basto Ferreira
Leandro, desde já nomeado gerente, ou ainda a cargo de outras pesso-
as estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000192324

LOUSÃ

BOTACHAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 2021/
051017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051017.

Certifico que, entre João Carlos Rodrigues Miranda, casado com
Sandra Isabel Fernandes França, na comunhão de adquiridos, e Luís
António Rodrigues Miranda, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Botachave, L.da, e tem a sua sede
na Avenida do Doutor José Maria Cardoso, lote 10, loja 4, vila, fre-
guesia e concelho da Lousã.

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 em: reparação de calçado e peças
variadas; comércio de acessórios para calçado; reprodução de chaves;
comércio e montagem de fechaduras e acessórios de segurança e pres-
tação de serviços relacionados com esta actividade; comércio de pi-
lhas, relógios, comandos, gravações, plastificações, carimbos, chapas
de matrícula, afio de facas e tesouras; e impressão e gravação de
material publicitário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de nove mil
euros pertencente ao sócio Luís António Rodrigues Miranda; e uma
de mil euros pertencente ao sócio João Carlos Rodrigues Miranda.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50 % da sua quota em dinhei-
ro, devendo realizar os restantes 50 %, também em dinheiro, no pra-
zo de um ano.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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,
podendo qualquer sócio fazer ainda suprimentos à sociedade, nos ter-
mos a acordar em assembleia geral.

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 ALD, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Está conforme com o original.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363870

LOUSÃDENTE — PRÓTESES DENTÁRIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 1020/
051012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/051012.

Certifico que Pedro Filipe Lucas Relvão, casado com Vanda Maria
Fernandes Pereira Relvão, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LOUSÃDENTE — Próteses Den-
tárias, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Sá de Miranda,
lote 1, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Vilarinho, concelho da
Lousã.
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2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de próteses
dentárias e de artigos e aparelhos dentários.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social, podendo ainda
fazer suprimentos à sociedade, quando esta deles carecer, nas condi-
ções de retribuição e reembolso, que por ele sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único Pedro
Filipe Lucas Relvão.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

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 veículo; automóveis,
incluindo por contratos leasing, renting e ALD, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Está conforme com o original.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363853

ÉVORA
ÉVORA

COPINOVA — FOTOCÓPIAS, L.DA

Sede: Rua de Romão Ramalho, 50, freguesia de São Pedro,
Évora

Capital social: € 5  0 0 0

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02053/
970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503812994.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
te ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009080319

FARO
CASTRO MARIM

CONSTRUÇÕES OCTÁVIO BRANCO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cercado do Poço da Ordem, lote 40, na vila, freguesia
e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 137/000217; identificação de pessoa colectiva n.º 504891901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos relativos à prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Lopes de Campos. 2004238402

FARO

ALMODOCONSTROI, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Justino do Cúmano, 52, 5.º, A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4757/
20020513; identificação de pessoa colectiva n.º 504422650; data
da apresentação: 20050701.

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

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011711452

ALGATAR — SISTEMAS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque II, Lote 42, Praia de Faro, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3637/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 502989190.

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

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia Pinto
Lopes. 2006839373

PESTANA DUARTE, TRANSPORTES, L.DA

Sede: Mar e Guerra, Armazém 3, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4330/
20010202; identificação de pessoa colectiva n.º 504886550; data
da apresentação: 20050630.

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

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011711444

PAULO MIRANDA, L.DA

Sede: sítio dos Virgílios-Salgados, Caixa Postal Z, 69, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3134/
940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503204889; data da
apresentação: 20050630.

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

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708850
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RADIS — RADIOLOGIA E TÉCNICAS DE IMAGEM, L.DA

Sede: Avenida de Calouste Gulbenkian, lote M/S, 5.º, A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3058/
931210; identificação de pessoa colectiva n.º 503102733; data da
apresentação: 20050630.

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

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708885

CONGELADOS ICEBERG, L.DA

Sede: Rua de Alportel, 54, A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3323/
950704; identificação de pessoa colectiva n.º 503450154; data da
apresentação: 20050630.

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

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708877

GRALHOCA — GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Urbanização de Vale Amoreira, lote 9, 5.º, C, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4882/
20030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506558584; data
da apresentação: 20050630.

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

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708893

MOURISCAS TOURS — CIRCUITOS CULTURAIS
PORTUGUESES, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 60, 3.º, frente, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5055/
20040128; identificação de pessoa colectiva n.º 506538940; data
da apresentação: 20050630.

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

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708907

AFONSOS, SGPS, S. A.

Sede: Rua de Aboim Ascensão, 89, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4502/
20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505656671; data
da apresentação: 20050708.

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

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011711410

INSELMAT — COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Avenida da República Federal Alemã, bloco c-4,
loja direita, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4293/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505254271; data
da apresentação: 20050630.

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

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708087

LAGOA

SOINAL — SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE PUBLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: sítio de Barros Brancos, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01554/261001; identificação de pessoa colectiva n.º 505347890.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato social,
com aumento de capital:

Inscrição n.º 04, apresentação, n.º 12/061005.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 100 000, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

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

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948548

T. M. E. — TRANSPORTES MERCADORIAS
EUROPA, L.DA

Sede: Rua de Frei Joaquim de Loulé, 61, 3.º, direito, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01988/181005; identificação de pessoa colectiva n.º 506731286.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 6, apresentação n.º 07/181005.
Alteração parcial do pacto social.
Artigo alterado: 1.º, n.º 2.

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sede na Rua do Município, lote 4, loja B,
rés-do-chão, 8400-415 Lagoa, freguesia e concelho de Lagoa.

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

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948564

DUARTES & BASELLI — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Cerro dos Pios, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01409/060900; identificação de pessoa colectiva n.º 505019558.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 02, apresentação n.º 05/171005.
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Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2005.

Foi depositado documento legal.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948599

PORTIUSA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: sítio do Pateiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00975/191094; identificação de pessoa colectiva n.º 503286800.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Inscrição n.º 15, apresentação n.º 10/141005.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 5.º e 7.º

ARTIGO 5.º

O capital social é de 85 000 euros, e está dividido em duas quotas,
uma no valor de 63 750 euros pertencente ao sócio Amândio Tiago
António e outra no valor de 21 250 euros pertencente à sócia Natá-
lia de Jesus Miguel António.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e a representação da sociedade incubem aos
gerentes designados em assembleia geral.

2 — Os gerentes estão dispensados de prestar caução e receberão
ou não remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade fica vinculada com assinatura de um gerente.

2 — Inscrição n.º 06, averbamento n.º 01, apresentação n.º 11/141005.
Facto: cessação de funções do gerente Carlos Manuel Alves Freitas

Martins, por ter renunciado, com efeitos a partir 26 de Setembro de
2005.

3 — Inscrição n.º 16, apresentação n.º 12/141005.
Facto: nomeação de gerente.
Data da deliberação: 26 de Setembro de 2005.
Gerente: Natália de Jesus Miguel António.

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

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948602

BANHO DE REQUINTE — COMÉRCIO DE
ARTIGOS PARA CASA DE BANHO, L.DA

Sede: Urbanização da Bela Vista, lote P29, 2.º, direito, sitio
dos Corgos, freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01775/120603; identificação de pessoa colectiva n.º 506599531.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 01, averbamento n.º 01, apresentação n.º 02/121005.
Cessação de funções da gerente Marta Isabel Duarte Albino de

Oliveira, por ter renunciado, a partir de 14 de Julho de 2005.

Depositado documento legal.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lucília Maria
Mateus Gorgulho. 2009948556

LOULÉ

BENJAMIM & MANUEL II, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06373/
20050110; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 03;
números e datas das apresentações: 29/20050707 e 25/20050715.

Certifico que foi efectuada a nomeação de Vítor Manuel Soares
Oliveira para o cargo de administrador único.

Prazo: triénio que termina em 2007.
Data: 30 de Maio de 2005.

Mais certifico que foi efectuada a cessação das funções do adminis-
trador único António Sabino Cirne Rangel Pamplona, por renúncia.

Data: 30 de Maio de 2005.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2007007169

SILVES

VERSEY — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01906/
20030702; identificação de pessoa colectiva n.º 506642216; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 18/20051014.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a cópia da escri-
tura lavrada em 28 de Setembro de 2005, a fl. 47 v.º do livro n.º 200-
-E do Cartório Notarial de Albufeira, com a dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007978024

TAVIRA

MARCELINO GALHARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00068/
651210; identificação de pessoa colectiva n.º 500182140.

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

24 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria
Ponces de Jesus Serafim Coelho. 2009957350

VILA DO BISPO

RAINER — CARPINTARIA E MERCENARIA, L.DA

Sede: Vale Cadouce, freguesia de Budens,
concelho e Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00080/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502054743;
data da apresentação: 280605.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Joaquina
Galego Cartaxo. 2009449975

GUARDA
SEIA

IRMÃOS LOPES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00352/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502737948.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 29 de
Junho de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2005589802

ORLANDO OLIVEIRA SANTOS, COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00990/
040427; identificação de pessoa colectiva n.º 506945227.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação of. 01/
050824.

Cessação de funções de gerente de António Manuel de Abreu Cas-
tanheira, por renúncia, em 18 de Março de 2005.

b) Pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 02/050824.
Alteração parcial do contrato:
Gerência: A cargo do sócio Orlando Miguel de Oliveira Santos, já

nomeado gerente, em 15 de Março de 2004.
Forma de obrigar: com a assinatura de um gerente.
Artigos alterados: 1.º, n.º 1, e 4.º

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Orlando Oliveira Santos — Co-
mércio de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no Edifício Avenida,
loja A, freguesia de São Romão, concelho de Seia.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo do sócio Orlando
Miguel de Oliveira Santos, já designado gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

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

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589926

AGRO-TURISMO QUINTA DO PINOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00670/
990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504487957.

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

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 01/
050922.

Cessaçao de funções de gerentes de Elsa Maria Costa Ventura,
António Mariano da Costa Ventura e Miguel Nuno Costa Ventura,
por renúncia, em 31 de Dezembro de 2003.

b) Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 02/050922.
Nomeação de gerentes: Ilídio do Rosário Ramos, casado, Rosa Maria

Garcia Pinto, casada, e Carlos Alberto Madureira dos Santos, solteiro,
maior, em 31 de Dezembro de 2003.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589918

IMPORTADOR E EXPORTADOR — LOUREIRO &
FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00464/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503375446.

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

a) Pela inscrição n.º 05, apresentação n.º 01/051012.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Maia
Lobo Pinho de Carvalho. 2005588768

PADARIA CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 01045/
050927; identificação de pessoa colectiva n.º P 506941426; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050927.

Certifico que entre Rui Filipe Couto de Carvalho, casado com
Márcia Maria Correia Ramos Carvalho na comunhão de adquiridos,
Magno Ramiro Couto de Carvalho, solteiro, maior, e Fernando Ro-
drigues de Carvalho, casado com Maria Olívia Almeida Couto de

Carvalho na comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade
por quotas, que se regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Padaria Carvalho & Filhos, L.da, e
tem a sua sede na Rua dos Valentes, 3, no lugar de Vila Verde, fregue-
sia de Tourais, deste concelho.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas agências, filiais ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social panificação.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de quatro
mil e setecentos euros, pertencentes a cada um dos sócios Rui Filipe
Couto de Carvalho e Magno Ramiro Couto de Carvalho e outra de
seiscentos euros pertencente ao sócio Fernando Rodrigues de Carva-
lho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, consoan-
te for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo dos sócios Rui
Filipe Couto de Carvalho e Magno Ramiro Couto de Carvalho, desde
já nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias e suficientes as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre sócios. A
cessão de quotas nos restantes casos depende do consentimento pré-
vio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão
a título oneroso, ficando já autorizada a sua divisão.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Maia
Lobo Pinho de Carvalho. 2005588725

TEXAMIRA — RECOLHA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00913/
021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506372529; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 02/051004.

Certifico que foi alterado o contrato social quanto ao artigo 5.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, já
nomeados gerentes, sendo necessária e suficiente a assinatura de um
gerente para a obrigar validamente em todos os seus actos e contra-
tos.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Maia
Lobo Pinto de Carvalho. 2005588741

PROFARIMO — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 01042/
050913; identificação de pessoa colectiva n.º P 507311515; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050913.

Certifico que entre João Faria de Sousa Rodrigues, casado com Maria
Cândida da Silva Rodrigues na comunhão de adquiridos, Alberto Jeró-
nimo Faria Rodrigues Lobão, casado com Maria Natália Fernandes
Rodrigues Lobão na comunhão de adquiridos, José António Farias
Rodrigues, casado com Dany Baylet Farias Rodrigues na comunhão
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de adquiridos, e Amadeu Farias de Sousa, casado com Sylvie Patrícia
Bourdieu na separação de bens, foi constituída a sociedade que se re-
gerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PROFARIMO — Promoção
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Carvalha, no lugar e
freguesia de Paranhos, do concelho de Seia.

§ único. A gerência poderá transferir a sua sede social para qual-
quer outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, filiais ou outras formas de
representação, quer em território nacional, quer em território estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a promoção, a compra e venda
de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma
de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio João Faria de
Sousa Rodrigues; outra de oitocentos e trinta e quatro euros, perten-
cente ao sócio Alberto Jerónimo Faria Rodrigues Lobão; e duas de
oitocentos e trinta e três euros cada uma, pertencentes a cada um dos
sócios Amadeu Farias de Sousa e José António Farias Rodrigues.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital de valor de quinhentos mil euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dos sócios João Faria de
Sousa Rodrigues e Alberto Jerónimo Faria Rodrigues Lobão, que desde
já são nomeados gerentes.

1 — Para a sociedade ficar obrigada validamente, em todos os seus
actos e contratos, são necessárias e suficientes as assinaturas de am-
bos os gerentes.

2 — Estão compreendidos nos poderes de gerência os de confes-
sar, desistir ou transigir em quaisquer acções judiciais; os de outorgar
escrituras de compra e venda; celebrar contratos promessa de compra
e venda; celebrar quaisquer actos de registo predial, provisórios ou
definitivos, cancelamentos e averbamentos; o de dar ou tomar locais
de arrendamento; bem como, os de adquirir os demais objectos neces-
sários à laboração da sociedade.

ARTIGO 5.º

Os gerentes da sociedade ficam expressamente inibidos de a obrigar
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, não
abrangidos pelo seu objecto social.

ARTIGO 6.º

Todos os lucros, anualmente apurados e depois de retiradas as per-
centagens fixadas na lei para reservas, terão a finalidade fixada em
assembleia geral.

§ único. As assembleias gerais serão convocadas com a antecedên-
cia mínima de 20 dias por carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 7.º

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

§ único. Em caso de morte ou interdição de qualquer um dos sócios,
a sociedade não se dissolverá, determinando-se que os seus herdeiros
exercerão o seu direito à respectiva quota.

ARTIGO 8.º

A sociedade assume todas as obrigações decorrentes dos negócios
jurídicos, até ao momento, celebrados, nomeadamente, com vista à
sua constituição e início de actividade, designadamente, aos custos
inerentes aos actos de autorização, constituição e registo.

ARTIGO 9.º

A gerência iniciará as funções sociais a partir da presente data, com
a obrigação de praticar todos os actos da sua competência, proceden-
do aos levantamentos dos depósitos das quantias que forem necessá-
rias à sua função social.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589900

QUINTA DO ESPINHO — SOCIEDADE DE AGRICULTURA
BIOLÓGICA E PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00408/
930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503028100.

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

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, apresentação n.º of. 01/
050810.

Cessação de funções de gerente de Rik Lars Schlagowski, por re-
núncia, em 15 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589888

FONSECA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00072/
681116; identificação de pessoa colectiva n.º 500517410.

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

a) Pela inscrição n.º 5, apresentação n.º 01/050914.
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas em 14 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588873

QUEIJOS TAVARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00528/
960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503709883.

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

a) Pela inscrição n.º 11, apresentação n.º 01/050930.
Nomeação para vogal do conselho de administração, por coopta-

ção em 29 de Outubro de 2004, de Ana Teresa Cardoso Fraga.
Data da ratificação: em 11 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589861

ORLANDO & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00621/
980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504227874.

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

a) Pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 01/050912.
Gerência: a cargo de Orlando Gil Teixeira, já designado, e de Sónia

Alexandra Soares Teixeira, nomeada gerente em 25 de Agosto de
2005.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588881

INSTALBEIRA — INSTALAÇÃO DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00659/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504439758.

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

a) Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 001/050829.
Alteração parcial do contrato:
Artigos alterados:1.º e 4.º, n.º 2.
Sede: Rua Nova de Santo António, 71, em Seia.
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Forma de obrigar: é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INSTALBEIRA — Instalação de Redes
de Gás, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova de Santo António, 71, na
cidade, freguesia e concelho de Seia.

ARTIGO 4.º

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária e suficiente a assinatura de um dos gerentes.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005589934

LEIRIA
ALCOBAÇA

JOSÉ PEDRO VICENTE — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2638;
identificação de pessoa colectiva n.º 505396009; data da apresen-
tação: 04112004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eliana Selma
Nogueira Lourenço. 2010077610

BMS — BASCULANTES METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1845;
identificação de pessoa colectiva n.º 502722436; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20050921.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 16 de Setembro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010084985

GESTO — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2437;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964050; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 08/20050831.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita aos artigos 1.º e 2.º, que passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gesto — Consultores, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Leiria, Edifício Senhora da Paz, lote 36, loja 5, fre-
guesia e concelho de Alcobaça.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto Actividades de Investigação e Desen-
volvimento: Desenvolvimento de metodologias e ferramentas para
actividades de intervenção organizacional, desenvolvimento de siste-
mas de informação e de gestão, gestão do conhecimento e da apren-
dizagem organizacional. Soluções integradas de desenvolvimento de
novas tecnologias e lançamento de novos produtos e serviços.

Organização de eventos, conferências, colóquios, seminários, con-
gressos. Actividades artísticas e actividades de natureza cientifica.

Formação profissional e outras actividades educativas não especi-
ficadas.

Consultoria empresarial para negócios e gestão, Contabilidade,
Auditoria, Consultoria fiscal, Estudos mercado.

Selecção e colocação de pessoal.
Design e comunicação.
Outras actividades de serviços prestados não especificadas.
Comércio de produtos diversos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010085175

O. D. S. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 501194983; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 15/20050726.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação dos órgãos sociais
da sociedade anónima em epígrafe:

Conselho de administração: presidente — Orlando Domingos dos
Santos, casado; administradores — Maria da Gloria Mendes Henriques
dos Santos, casada e José Ralph Costa Mazarello, casado.

Fiscal único: efectivo — Martinez, Carvalheda, Plácido e Associa-
do, sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Plá-
cido Norberto dos Inocentes, revisor oficial de contas, suplente —
 Luís Fernando Gongo Carvalhedo, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio 2005-2008.
Data: 31 de Março de 2005.

Conferi, está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Costa Domingues. 2010088085

SERRALHARIA CIVIL PIQUINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2302;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635995; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050706.

Certifico que Isabel Maria Luís Barbadaes Ferreira cessou funções
de gerente da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia em 14 de Março de 2005, tornada efectiva em 22
de Março de 2005.

Inscrição n.º 6, apresentação n.º14 de 20050706
Certifico que Davide Barbadães Ferreira foi designado gerente da

sociedade em epígrafe em 18 de Março de 2005

Conferi, está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088050

ILÍDIO COITO — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4003;
identificação de pessoa colectiva n.º 507496140; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051011.

Certifico que Ilídio Duarte do Coito, casado com Maria da Graça
Santos Hermenegildo, na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ilídio Coito — Construções,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Sobreira, 10, Vale de Ma-
ceira, 2460-209 Alfeizerão, Alcobaça, freguesia de Alfeizerão, con-
celho de Alcobaça e durará por tempo indeterminado.

§ Único: Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, construção de edifícios, restauro e
conservação, venda de materiais de construção, compra e venda de
imóveis.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros e corresponde a uma única quota, no valor nominal de dez mil
euros, pertencente ao único sócio Ilídio Duarte do Coito.

§ único. O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de supri-
mento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecido nos
referidos contratos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade incumbe ao sócio Ilídio Duarte do
Coito, desde já nomeado gerente, e que poderá ou não auferir remu-
neração.

2 — A sociedade fica, validamente obrigada, em quaisquer actos ou
obrigações, pela assinatura do referido gerente.

3 — Em ampliação dos poderes de gerência, e na prossecução do
interesse da sociedade, o gerente poderá:

a) Adquirir, permutar, onerar ou alienar imóveis;
b) Tomar ou dar de arrendamento ou subarrendamento qualquer

imóvel;
c) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo e, bem assim, subscre-

ver e desistir de queixas-crime;

ARTIGO 5.º

O sócio fica, desde já, autorizado a celebrar com a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a pros-
secução do objecto social. A sociedade fica desde já autorizada a
movimentar o capital social.

ARTIGO 6.º

A quota permanecerá indivisa em caso de morte, inabilitação ou
interdição do sócio, no primeiro caso sendo os herdeiros representa-
dos pela cabeça de casal enquanto a referida quota não for adjudicada.

Conferi está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085310

BENEPVC — FABRICO E COMÉRCIO DE PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4002;
identificação de pessoa colectiva n.º 507452771; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 07/20051007.

Certifico que, entre Luís Quitério Vicente, casado com Maria da
Ascensão Santos Couto Vicente na comunhão de adquiridos, Jaime
Filipe Bernardes Moreira, casado com Orlandina Rosa Gageiro Mo-
reira na comunhão de adquiridos, e Marco Gilberto Rodrigues Ribeiro,
solteiro, maior, foi constituída uma sociedade por quotas, que passa a
reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação BENEPVC — Fabrico e Comér-
cio de PVC, L.da, e tem a sua sede na freguesia da Benedita, concelho
de Alcobaça, à Estrada da Azambujeira, 98, lugar de Moinhos Novos,
e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de caixilharia em
PVC.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de seis mil
euros e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor nominal de
dois mil euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Luís
Quitério Vicente, Jaime Filipe Bernardes Moreira e Marco Gilberto
Rodrigues Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís Quitério
Vicente, Jaime Filipe Bernardes Moreira e Marco Gilberto Rodrigues
Ribeiro.

3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e
na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
dois gerentes sendo sempre obrigatória a assinatura de Luís Quitério
Vicente.

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

ARTIGO 5.º

1 — Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode sem consenti-
mento da sociedade exerces. Por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

2 — No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

ARTIGO 6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, 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 demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer
o seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente m con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar a
pertencer ao respectivo titular.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e posteri-
ormente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social e na proporção das suas
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quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Conferi, está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, (Assinatura
ilegível.) 2010085809

TERESA JOÃO — INTERIORES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4001;
identificação de pessoa colectiva n.º 5074877111; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/200510065.

Certifico que Teresa João Bastos Pescada e Sousa, casada com
António José de Figueiredo Ferreira, na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas, que passa a reger-se pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Teresa João — Interiores, Uni-pes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Nazaré, 64,
em Calços, freguesia de Martingança, concelho de Alcobaça.

§ único. A sociedade poderá mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a decoração de interiores, compra
e venda de mobiliário e artigos para o lar.

§ único. Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negóci-
os jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social, os quais de-
vem observar a forma escrita.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de dez mil euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencen-
te à sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida pela sócia, assim designada neste acto, e
ainda eventualmente por pessoas estranhas à sociedade que venham a
ser nomeadas pela sócia.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Fica expressamente proibido à gerência vincular a sociedade em
quaisquer negócios e contratos alheios aos negócios sociais, designa-
damente em fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

Conferi, está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085302

JOÃO BOITA — ROCHAS ORNAMENTAIS
E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4000;
identificação de pessoa colectiva n.º 507214374; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20051004.

Certifico que João Manuel do Carmo Boita, casado com Maria João
Ferreira Felizardo, na comunhão de adquiridos, constituiu uma socie-
dade unipessoal por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes arti-
gos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Boita — Rochas Ornamentais e
Construção, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Rua do Moinho, Edifício Pe-
dra Rústica, IC-2 , quilómetro 85, no lugar de Lagoa do Frei João,
freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

2 — A gerência de sociedade, por simples deliberação, poderá des-
locar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para conce-

lho limítrofe, bem como criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação no território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto social a construção e fornecimento
de rochas ornamentais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à quota unitária pertencente ao sócio João
Manuel do Carmo Boita.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um gerente a
nomear em assembleia geral, sócio ou não, ficando desde já nomeado
gerente o sócio João Manuel do Carmo Boita.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 — Em ampliação de poderes de gerência, a gerente poderá:
a) Comprar, trocar, vender ou onerar viaturas automóveis;
b) Comprar, vender, permutar ou onerar imóveis;
c) Tomar de arrendamento ou trespasse qualquer estabelecimento

comercial ou industrial;
d) Trespassar ou cede qualquer estabelecimento comercial ou in-

dustrial;
e) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
f) Representar a sociedade em juízo instaurando em nome desta

acções, confessar, desistir ou transigir, e bem assim, apresentar ou
subscrever e desistir de queixas crime.

ARTIGO 6.º

Transitório

A sociedade pode iniciar imediatamente a sua actividade, ficando o
gerente desde já autorizado a praticar todos os actos e contratos ne-
cessários do giro comercial, designadamente a adquirir, alienar ou
onerar quaisquer imóveis, procedendo ao levantamento de quantias
de conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes de sua constituição, registo e publi-
cações, que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010085329

MARISQUEIRA DO CAIS — ACTIVIDADES DE
RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3998;
identificação de pessoa colectiva n.º 507358899; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/20050930.

Certifico que Carla de Assunção Gomes Pinto, solteira, maior,
constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que passa a reger-se
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marisqueira do Cais — Actividades de
Restauração, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A firma tem a sua sede na Rua do Conde de Avelar, 101, 1.º, fre-
guesia de São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim criar ou encerrar
sucursais, agências ou outros locais de representação social no terri-
tório nacional e estrangeiro, sem para isso ser necessário deliberação
prévia da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto as actividades de restaurante, cerve-
jaria, café e bar.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma noutras,
mesmo que o objecto destas coincida ou não, no todo ou em parte,
com o da mesma, bem como associar-se pela forma que entender mais
conveniente, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscaliza-
ção, ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.
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ARTIGO 4.º

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

§ único. O sócio não é detentor de nenhuma outra sociedade uni-
pessoal.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio Carla
de Assunção Gomes Pinto, desde já nomeada gerente, ou de quem for
designado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante, a outorga
de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 6.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio único
e a sociedade ora constituída, desde que tais negócios sirvam à pros-
secução do objecto da sociedade e observem a forma escrita.

§ 1.º Os documentos de que constam os negócios jurídicos celebra-
dos pelo sócio único e a sociedade devem ser patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas; qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los na
sede da sociedade.

§ 2.º A violação do disposto neste artigo implica a nulidade dos
negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitadamente o sócio.

Sétimo A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade,
ficando o gerente desde já autorizado a adquirir quaisquer bens móveis
necessários à prossecução dos fins sociais, procedendo ao levantamento
de quantias de conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de
todas e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como
para a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cunha Neves Martins Domingues. 2010083903

A. B. M.,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3996;
identificação de pessoa colectiva n.º 507439996; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20050921.

Certifico que entre Rui da Conceição e Belo, solteiro, maior, An-
tónio José da Trindade Alexandre, casado com Lisé Lé Anderson da
Trindade Alexandre na comunhão de adquiridos, e Amador Martinez
Teruel, divorciado, foi constituída uma sociedade por quotas, que pas-
sa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma A. B. M., L.da, que tem a sua sede no
Largo de 5 de Outubro, número quinze, na cidade, freguesia e conce-
lho de Alcobaça.

2.º

O objecto social consiste no comércio de importação, exportação,
representação e distribuição, de pedras ornamentais, e dos seus produ-
tos derivados; prestação de serviços de supervisão em processos de
extracção de pedras ornamentais, e produção dos seus produtos deri-
vados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, e corresponde à soma de três quotas, no valor nominal de dois
mil euros, uma de cada um dos sócios, Rui da Conceição e Belo,
António José da Trindade Alexandre e Amador Martinez Tervel.

4.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e estra-
nhos à sociedade, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Rui
da Conceição e Belo e António José da Trindade Alexandre.

§ 1.º Os gerentes ficam dispensados de caução e serão remunerados
ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.
§ 3.º Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, sub-

-fianças, letras de favor e quaisquer outros actos estranhos aos negó-
cios sociais.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
os sócios; a estranhos depende do consentimento da sociedade, que
terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, por unanimidade dos
sócios, podem ser-lhes exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de cinquenta mil euros.

Conferi, está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010085256

MÁRMORES GERMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3791;
identificação de pessoa colectiva n.º 506910709; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/28092005.

Certifico que Ana Catarina da Silva Ferreira Germano cessou fun-
ções de gerente da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia em 9 de Setembro de 2005, tornando-se efectiva
em 19 de Setembro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Adjunta, em delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010085590

J. SILVA REIS — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3348;
identificação de pessoa colectiva n.º 505913666; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 05/20050921.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita aos artigos 3.º e 6.º, que passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, correspondente a duas quotas uma no valor nominal de
cem euros do sócio Leonel José Bernardo, e outra no valor nominal
de quatro mil e novecentos euros da sócia Helena Teresa Ruas de
Albuquerque Sequeira Reis.

ARTIGO 6.º

Por deliberação de, pelo menos três quartos do capital social, po-
derão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até vinte ve-
zes o valor das respectivas quotas.

Conferi, está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na respectiva pasta.

30 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Sónia Conceição.
2010085388

TRANSPORTES FÚRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3903;
identificação de pessoa colectiva n.º 506278760; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050926.

Certifico que Tânia Andreia da Fonseca Raposo Seco cessou fun-
ções de gerente na sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia em 6 de Dezembro de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Sónia Conceição.
2010085361

DECORCISTER — DECORAÇÃO DE INTERIORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3482;
identificação de pessoa colectiva n.º 506302016; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20050922.
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Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 9 de Setembro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010085272

CISTER — VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1037;
identificação de pessoa colectiva n.º 501593489; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 09/20050921.

Certifico que foi efectuado o registo de transformação da socie-
dade anónima em epígrafe, passando a reger-se pelos seguintes esta-
tutos:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

É constituída nos termos da lei uma sociedade anónima com a
denominação CISTER — Viagens e Turismo, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sede e estabelecimento na Avenida de
Manuel da Silva Carolino, loja 3 fracção D, Alcobaça, freguesia e
concelho de Alcobaça.

2 — A sociedade poderá, por deliberação do conselho de adminis-
tração, mudar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como estalar sucursais, filiais, ou qualquer outra espé-
cie de representação social, em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade é agência de viagens e turismo, ope-
rador turístico, transportes públicos rodoviários internos e internaci-
onais de passageiros, rent-a-car, prestação de serviços, compra e venda
de imóveis para revenda, arrendamento de imóveis e gestão de parti-
cipações sociais.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de adminis-
tração, adquirir participações no capital de outras sociedades com
objecto diferente, bem como em sociedades reguladas por leis especi-
ais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 — O capital social é de € 250 000, totalmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e está representado e dividido por 50 000 acções
com o valor nominal de € 5 cada uma.

ARTIGO 7.º

As acções representativas do capital social serão nominativas e
representadas por títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções, que deverão
conter as menções indicadas na lei.

ARTIGO 8.º

1 — Qualquer aumento do capital deverá ser aprovado por delibe-
ração dos accionistas tomada em assembleia geral, pela maioria refe-
rida no artigo 18.º, n.º 2, destes estatutos.

2 — Os accionistas da sociedade têm direito de preferência na subs-
crição das acções representativas de qualquer aumento de capital que
for deliberado nos termos do número anterior, na proporção das ac-
ções que, nessa altura, detiverem no capital da sociedade.

3 — Para esse efeito, deverão tais accionistas ser avisados do pra-
zo e demais condições do exercício do direito de subscrição nos ter-
mos do artigo 459.º do Código das sociedades Comerciais.

4 — No caso de algum ou alguns accionistas não pretenderem usar
o direito de preferência que lhes está consignado nos termos do n.º 1
desta cláusula, tal direito poderá ser utilizado pelos outros accionistas
da sociedade na proporção das acções que, na altura, detiverem no
respectivo capital.

ARTIGO 9.º

Os accionistas não poderão transmitir as acções de que forem pos-
suidores, sem previamente as oferecerem aos outros accionistas,
mediante consulta feita com a antecedência mínima de 30 dias, por
intermédio do conselho de administração da sociedade, podendo estes
últimos exercer o seu direito de opção na proporção das acções que já
possuírem no capital da sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá emitir obrigações de acordo com o que dispõe
a lei, e mediante deliberação dos accionistas tomada em assembleia
geral, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º, alínea d).

CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 11.º

As deliberações dos accionistas serão tomadas em assembleias ge-
rais, regularmente convocadas, ou nos termos do artigo 54.º do Códi-
go das sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

1 — As assembleias gerais de accionistas serão ordinárias ou extra-
ordinárias.

2 — A assembleia geral de accionistas reunirá ordinariamente, nos
primeiros três meses de cada ano, para os efeitos dos artigos 376.º e
451.º do Código das sociedades Comerciais.

3 — A assembleia geral de accionistas reunirá extraordinariamen-
te, quando o conselho de administração ou o fiscal único o entende-
rem conveniente, ou accionistas que representem pelo menos 5 % do
capital social o requererem, seguindo-se, neste caso, os termos dos
n.os 3 a 7 do artigo 375.º do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral de accionistas é constituída pelos accionis-
tas titulares de, pelo menos, cem acções da sociedade, e as suas deli-
berações, quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos, são obri-
gatórias para todos os accionistas, seja qual for o número de acções
que possuírem:

2 — Nas assembleias gerais, a cada, 100 acções corresponde um
voto, ficando o exercício do direito de voto dependente do averba-
mento das acções em nome do respectivo titular até oito dias antes
da data da reunião:

3 — Os accionistas que possuírem menos de cem acções poderão
agrupar-se com outros accionistas por forma a completarem o núme-
ro mínimo de acções exigido no número um deste artigo, fazendo-se
então representar na assembleia geral por um deles.

4 — No caso previsto no número anterior, os accionistas que se
agruparem deverão comunicar tal facto ao presidente da mesa da as-
sembleia geral, mediante carta subscrita por todos, entregue na sede
social com a antecedência mínima de oito dias sobre a data fixada
para a reunião, na qual se identificará o accionista escolhido para os
representar.

ARTIGO 14.º

1 — Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais nos termos dos artigos 388.º e 381 do Có-
digo das sociedades Comerciais.

2 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas pode-
rão assistir às assembleias gerais e discutir os assuntos constantes da
ordem de trabalhos, sem contudo participarem nas deliberações.

3 — Os membros do conselho de administração e o fiscal único,
mesmo que não sejam accionistas, podem assistir às assembleias ge-
rais e discutir os assuntos constantes na ordem de trabalhos.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral de accionistas elegerá trienalmente, de entre
os accionistas, um presidente e um secretário para a mesa da assem-
bleia geral.

2 — Ao presidente da mesa compete convocar as assembleias e
dirigir os trabalhos, e ainda todas as demais funções que lhe sejam
cometidas por lei.
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3 — Na falta ou impedimento do presidente da mesa, as suas fun-
ções serão desempenhadas pelo accionista que maior número de ac-
ções tiver averbadas em seu nome; faltando ou estando impedido o
secretário, o presidente convocará um accionista que considere idó-
neo para o exercício das suas funções.

ARTIGO 16.º

As assembleias gerais serão convocadas nos termos do artigo 377.º
do Código das sociedades Comerciais, e deverão ter lugar na sede social
ou em caso de manifesta impossibilidade, em qualquer outro local
dentro do concelho da sede social.

ARTIGO 17.º

1 — A assembleia geral considera-se validamente constituída e em
condições de deliberar em primeira convocatória, desde que a ela
compareçam accionistas que representem pelo menos dois terços do
capital social.

2 — Quando a assembleia geral não possa funcionar por falta de
suficiente representação do capital social, os interessados serão ime-
diatamente convocados para uma nova reunião a efectuar passados
15 dias, mas nunca além dos trinta, considerando-se como válidas as
deliberações tomadas nesta segunda reunião, desde que esteja presente
ou representado pelo menos cinquenta por cento do capital social,
salvo o disposto no n.º 2 do artigo seguinte.

ARTIGO 18.º

1 — As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos
dos accionistas presentes ou representados, salvo no que respeita às
deliberações para as quais, por força da lei ou destes estatutos, seja
necessária maioria superior.

2 — Deverão obter, pelo menos, os votos representativos de dois
terços da totalidade do capital social as seguintes deliberações:

a) O aumento ou redução do capital social;
b) A alteração do contrato da sociedade;
c) A dissolução da sociedade;
d) A emissão de obrigações;

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 19.º

1 — A sociedade será administrada por um conselho de adminis-
tração, composto por três ou cinco membros, eleitos trienalmente
em assembleia geral de accionistas, sendo permitida a reeleição.

2 — A assembleia que eleger o conselho escolherá, de entre os seus
membros, um presidente.

3 — As vagas que ocorrerem no decurso de determinado exercício
serão preenchidas por cooptação.

4 — Os membros do conselho de administração deverão ou não
caucionar o seu cargo, e terão, ou não, remuneração, conforme vier
a ser deliberado na assembleia geral de accionistas que os eleger.

5 — Na eleição dos membros do conselho de administração é apli-
cável o disposto nos n.os 6 e 7 do artigo 392.º do Código das socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 20.º

1 — O conselho de administração tem os poderes que lhe são con-
feridos pela lei e pelo presente contrato para a prossecução do objec-
to social.

2 — São admitidas todas as formas de delegação de poderes previs-
tas no artigo 407.º do Código das sociedades Comerciais.

3 — O conselho de administração poderá nomear procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, nos termos do artigo 391.º, n.º 7, do Código das sociedades Co-
merciais.

4 — A sociedade fica vinculada em todos os actos praticados em
seu nome, pela assinatura de dois administradores que compõem o
conselho, sendo obrigatória a assinatura do presidente ou do vice-
-presidente e outra de qualquer um dos outros administradores.

5 — A compra, venda, hipoteca ou arrendamento de quaisquer bens
para a sociedade, incluindo veículos automóveis, a constituição ou
reforço de quaisquer ónus, encargos ou responsabilidades incidentes
sobre os mesmos bens, e a contracção de quaisquer financiamentos,
fazendo parte da normal actividade social, poderão ser efectuados pelo
conselho de administração em representação da sociedade, sem ne-
cessidade de serem precedidos de deliberação dos accionistas.

ARTIGO 21.º

1 — O conselho de administração reunir-se-á sempre que for con-
vocado pelo presidente ou a requerimento de qualquer dos seus mem-
bros, mas pelo menos uma vez de três em três meses.

2 — O conselho só poderá validamente deliberar estando presente
ou representada a maioria dos seus membros.

3 — Qualquer membro do conselho de administração poderá fazer-
-se representar na reunião do conselho por outro administrador, bas-
tando para tal uma carta indicando o representante dirigida ao presi-
dente do conselho de administração.

4 — As deliberações do conselho serão tomadas por maioria dos
votos dos administradores presentes ou representados.

5 — De cada reunião será lavrada acta do livro respectivo assinada
por todos os intervenientes.

ARTIGO 22.º

1 — A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único e um
fiscal único suplente eleitos trienalmente em assembleia geral de ac-
cionistas, sendo permitida a reeleição.

2 — Compete ao fiscal único, para além das atribuições que lhe
estão conferidas por lei, fiscalizar a administração da sociedade e velar
pela observância estrita das normas legais reguladoras do objecto social.

CAPÍTULO V

Direito dos accionistas à informação e aos lucros

ARTIGO 23.º

Os accionistas terão direito à informação nos termos previstos nos
artigos 288.º e seguintes do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 24.º

Os lucros líquidos de cada exercício, depois de retiradas as verbas
necessárias para integrar ou reintegrar o fundo de reserva legal, e de
constituídas as reservas e provisões que a assembleia geral determi-
nar, serão distribuídos aos accionistas como dividendos, a menos que
haja deliberação dos accionistas em contrário tomada pela maioria
prevista no número dois do artigo décimo oitavo destes estatutos.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e, ainda, por
deliberação de accionistas tomada em assembleia geral nas condições
previstas no artigo décimo oitavo, número dois, alínea c), destes es-
tatutos.

ARTIGO 26.º

1 — A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei e
pelas deliberações da assembleia geral de accionistas que tiver decidi-
do a dissolução.

2 — Os liquidatários da sociedade serão nomeados pela assembleia
geral que deliberar a dissolução, podendo ser ou não os membros do
conselho de administração.

ARTIGO 28.º

Para o julgamento de todas as questões entre accionistas e a socie-
dade emergentes quer do presente contrato quer dos actos sociais, fica
estipulado que será competente o foro da comarca de Alcobaça, com
exclusão de qualquer outro.

ARTIGO 29.º

Poderá o presidente do conselho de administração movimentar,
livremente o capital social que se encontra depositado à ordem da
sociedade, a partir desta data, nomeadamente para o pagamento das
despesas com a sua constituição e registo, aquisição de viaturas, mer-
cadorias, mobiliário e outras quaisquer que considere necessárias para
o escopo social, bem como fica autorizado a praticar o nome da socie-
dade, mesmo antes do registo, actos e negócios jurídicos no âmbito
do seu objecto.

Os membros dos órgãos sociais para o primeiro mandato têm a
seguinte composição:

Conselho de administração: presidente — Fernando Carlos Salguei-
ro; vice-presidente — Luís Filipe Franco Salgueiro; vogal — Manuel
Barreiro Patrício.
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Mesa da assembleia geral: presidente — Albino Frazão Ferreira
Cecília; secretário — Carla Manuela Ferreira Patrício.

Fiscal único: efectivo — Carlos José, Vítor José & Valente, socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, 135; suplente — Manuel José
Farinha Valente, revisor oficial de contas 968.

Conferi, está conforme o original

29 de Setembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010085264

FIALHO & MARTINHO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2629;
identificação de pessoa colectiva n.º 504233963; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20051012.

Certifico que Luís Manuel Henriques Martinho cessou funções de
gerentes da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia a 30 de Agosto de 2004.

Conferi, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010085825

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE ALCOBAÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1601;
identificação de pessoa colectiva n.º 500904723; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 12/20051004.

Certifico que a cooperativa em epígrafe incorporou por fusão a
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo, C. R. L., e que passa a
reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

Denominação, sede e delegações, âmbito territorial
e duração, integração cooperativa, fins e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e delegações, âmbito territorial
e duração

1 — A Caixa de Crédito Agrícola resulta da fusão por incorpora-
ção, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Centro, na Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, que mantém a denominação
de Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, Cooperativa de
Responsabilidade Limitada, tem a sua sede na Rua do Dr. Brilhante,
20 a 22, na cidade de Alcobaça e duração indeterminada.

2 — A área de acção da Caixa Agrícola compreende a dos municí-
pios de Alcobaça, Nazaré, Rio maior e todas as freguesias do conce-
lho de Santarém, com excepção. das freguesias de Pernes, Achete e
Alcanhões, e, ainda, a dos municípios limítrofes, desde que aí não esteja
instalada e em funcionamento qualquer outra Caixa Agrícola.

3 — Sem prejuízo dos demais requisitos legais e das orientações
definidas pela Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo, C. R. L., podem ser criadas delegações em qualquer localidade
situada na área de acção da Caixa Agrícola, por deliberação da assem-
bleia geral, sob proposta da Direcção.

ARTIGO 2.º

Integração cooperativa e fins

1 — A Caixa Agrícola integra-se no ramo do crédito do sector
cooperativo, a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Có-
digo Cooperativo e, como parte desse sector, coopera activamente
com as cooperativas dos demais ramos e seus organismos de grau
superior para o seu fortalecimento, desenvolvimento e autonomia.

2 — A Caixa Agrícola, na prossecução da sua actividade, orienta-
-se pelas finalidades de progresso e desenvolvimento da agricultura e

aumento do bem estar físico, social e económico dos seus associados,
à luz dos princípios mutualistas do cooperativismo.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 — Constitui objecto da Caixa Agrícola o exercício de funções de
crédito agrícola a favor dos seus associados e a prática dos demais
actos inerentes à actividade bancária nos termos da legislação aplicá-
vel e, ainda, o exercício da actividade de agente da Caixa Central, nos
termos previstos na lei e no contrato de agência que entre ambas
venha a ser celebrado.

2 — As operações de crédito agrícola são as que, como tal, forem
definidas pela lei.

3 — A Caixa Agrícola pode promover a melhoria das condições
do exercício da sua actividade através da participação em Agrupa-
mentos Complementares de Empresas, constituídos no âmbito do
Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo.

SECÇÃO II

Da associação à Caixa Central e da participação
no Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo

ARTIGO 4.º

Adesão à caixa central

1 — A Caixa Agrícola adere à Caixa Central e, assim, participa no
sistema integrado do crédito agrícola mútuo a que se refere o capítulo
IV do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 230/95, de 12 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 320/97, de 25 de
Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 102/99, de 31 de Março, reconhe-
cendo a competência da Caixa Central e aceitando o exercício das
funções correspondentes em matéria de orientação, de fiscalização e
de intervenção, nos termos previstos na legislação aplicável e nos
estatutos da Caixa Central.

2 — Sem prejuízo das demais condições impostas por lei a Caixa
Agrícola só poderá exonerar-se da Caixa Central desde que passem
três anos contados da sua adesão, mediante denúncia e a exoneração
só produzirá efeitos no último dia do ano seguinte àquele durante o
qual tiver sido feita a denúncia e após satisfação integral das obriga-
ções para com a Caixa Central, no caso de esta decidir declará-las
vencidas e exigi-las, satisfazendo integralmente, neste caso, a Caixa
Central as suas obrigações para com a Caixa Agrícola.

3 — A Caixa Agrícola deve ainda, na data em que a exoneração
produzir efeitos, proceder ao reembolso da Caixa Central e ou do Fundo
de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante correspondente
aos benefícios auferidos com os procedimentos de recuperação ou
saneamento.

ARTIGO 5.º

Reembolso da Caixa Central

Caso a Caixa Central, no exercício das suas funções de organismo
central do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, vier a sa-
tisfazer o direito de qualquer credor da Caixa Agrícola, esta obriga-se
a reembolsá-la de tudo o que ela tiver pago, no prazo que a Caixa
Central lhe fixar, sob pena de, não o fazendo, e para além do recurso
aos meios gerais de cobrança coerciva das obrigações, poder a Caixa
Central intervir na sua gestão ou, caso a situação financeira da Caixa
Agrícola envolva ameaça séria à satisfação do seu crédito, excluí-la
do sistema integrado do crédito agrícola mútuo.

ARTIGO 6.º

Reforço dos fundos próprios da Caixa Central

1 — No caso de uma eventual crise de solvabilidade ou de outro
desequilíbrio grave da situação financeira da Caixa Central, a Caixa
Agrícola obriga-se a subscrever e a realizar parte do aumento de ca-
pital social necessário para corrigir essa situação, na proporção dos
seus fundos próprios, apurados no último balanço aprovado, com li-
mite no montante de participação que já detiver nesse capital e nos
termos e nas condições que o órgão de administração da Caixa Cen-
tral definir, de acordo com a lei e com os seus Estatutos. C

2 — Em caso de urgência e de acordo com o que for ordenado pelo
órgão de administração da Caixa Central, a Caixa Agrícola procederá
ao depósito intercalar das quantias necessárias, até ao montante má-
ximo da sua participação no aumento do capital social.

3 — Em caso de exoneração ou exclusão da Caixa Agrícola da Caixa
Central, o reembolso do valor dos títulos de capital, subscritos e rea-
lizados nos termos e para os efeitos dos números anteriores, fica su-
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jeito a deliberação da assembleia geral da caixa central que o permita
e fixe os termos em que ele será feito.

ARTIGO 7.º

Causas de exclusão

1 — A modificação destes estatutos, colocando-os em desconfor-
midade com o previsto nos artigos anteriores, o não acatamento gra-
ve ou reiterado dos poderes de orientação de fiscalização ou de inter-
venção da Caixa Central ou a não contribuição para o reforço dos
fundos próprios da Caixa Central, nos termos dos números um e dois
do artigo anterior, dá à Caixa Central o direito de excluir a Caixa
Agrícola, sem prejuízo de outras causas, legais ou estatutárias, de ex-
clusão e da aplicação de outras sanções previstas nos Estatutos.

2 — Em caso de exclusão, a Caixa Agrícola deve reembolsar, na
data em que a exclusão produzir efeitos, a Caixa Central e ou do Fundo
de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante correspondente
aos benefícios auferidos com os procedimentos de recuperação ou
saneamento.

CAPÍTULO II

Do capital

ARTIGO 8.º

Capital social

1 — O capital social da Caixa Agrícola é variável e ilimitado, no
mínimo de um milhão quatrocentos e noventa e seis mil trezentos e
noventa e cinco euros, dividido e representado por duzentos e no-
venta e nove mil duzentos e setenta e nove títulos de capital, inte-
gralmente subscrito e realizado.

2 — O capital social pode ser aumentado, uma ou, mais vezes, por
emissão de novos títulos de capital:

a) Aquando da admissão de novos associados;
b) Por subscrição de novos títulos por associados que o pretendam;
c) Mediante deliberação da assembleia geral, que fixará o montante

do aumento e os termos e condições da subscrição e realização dele;
d) Por incorporação de reservas disponíveis para o efeito.
3 — O valor de subscrição dos títulos de capital emitidos nos ter-

mos das alíneas a) e b) do número anterior é fixado pela direcção,
desde que respeitado o mínimo legal imposto, não podendo, em qual-
quer dos casos, ser inferior ao valor nominal nem ultrapassar o valor
contabilístico dos títulos.

4 — Os títulos de capital emitidos nos termos da alínea d) do nú-
mero anterior são atribuídos à própria Caixa Agrícola e aos associa-
dos, proporcionalmente ao capital detido antes da incorporação.

5 — O capital social só pode ser reduzido por amortização dos tí-
tulos de capital nos seguintes casos:

a) Exoneração do associado;
b) Redução da participação do associado;
c) Exclusão do associado;
d) Falecimento de um associado, desde que os seus sucessores não

queiram ou não possam associar-se;
e) Cobertura de prejuízos, por deliberação da assembleia geral, nos

termos legais.
6 — A redução da participação do associado e sem prejuízo de

qualquer limite de valor superior que vier a ser estabelecido em as-
sembleia geral, só é permitida até ao valor mínimo que vigorar em
cada momento para a subscrição e realização de capital social a efec-
tuar por cada novo associado, da mesma natureza, que pretenda
associar-se.

7 — O valor do reembolso é fixado anualmente pela assembleia
geral, sob proposta da Direcção, não podendo, em qualquer caso, ser
superior ao valor contabilístico dos títulos de capital, após exclusão
das reservas obrigatórias.

8 — A Direcção deve suspender o reembolso:
a) Em todas as situações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 5 do

presente artigo, quando o reembolso for susceptível de causar proble-
mas graves à Caixa Agrícola, podendo o associado, em tais circuns-
tâncias e em caso de exoneração, retirar o respectivo pedido;

b) Nas situações previstas nas alíneas c) e d) do n.º 5 do presente
artigo, quando não se verificar a condição referida na alínea b) do
n.º 1 do artigo 13.º dos presentes Estatutos.

c) Nos casos de exclusão de associado de Caixa Agrícola perten-
cente ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, quando o
reembolso implicar o incumprimento ou o agravamento de incumpri-
mento de quaisquer relações ou limites prudenciais fixados por lei ou
pelo Banco de Portugal àquele Sistema Integrado ou for susceptível
de lhe causar problemas graves.

ARTIGO 9.º

Títulos de capital

1 — Os títulos de capital são nominativos e no valor de cinco euros
cada.

2 — Os títulos de capital subscritos pelos associados devem ser
integralmente realizados em dinheiro.

3 — Os títulos de capital só são transmissíveis a outros associados
e desde que a direcção o autorize.

CAPÍTULO III

Dos associados

ARTIGO 10.º

Requisitos de admissão

1 — Podem ser associadas da Caixa Agrícola as pessoas singulares
ou colectivas, seja qual for a sua forma jurídica, que, na área de acção
da Caixa Agrícola:

a) Exerçam actividades produtivas nos sectores da agricultura, sil-
vicultura, pecuária, caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e indústrias
extractivas;

b) Exerçam, como actividade, a transformação, melhoramento,
conservação, embalagem, transporte e comercialização de produtos
agrícolas, silvícolas, pecuários, cinegéticos, piscícolas, aquícolas ou de
indústrias extractivas;

c) Tenham como actividade a fabricação ou comercialização de
produtos directamente aplicáveis na agricultura, silvicultura, pecuá-
ria, caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e indústrias extractivas ou
a prestação de serviços directamente relacionados com estas activi-
dades, bem como o artesanato.

2 — Podem, ainda, ser associadas da Caixa Agrícola as pessoas que
exerçam as actividades descritas nas alíneas do número anterior em
municípios limítrofes dos abrangidos pela área de acção desta, caso aí
não exista nenhuma outra Caixa Agrícola em funcionamento ou,
existindo, se a associação se justificar por razões evidentes de proxi-
midade geográfica ou de conexão da actividade económica por elas
desenvolvida com a área de acção da Caixa Agrícola.

3 — A admissão será decidida pela direcção, a pedido do interessa-
do, sob proposta de dois associados que confirmem estar aquele em
condições, legais e estatutárias, de ser admitido.

4 — Da recusa de admissão cabe sempre recurso para a assembleia
geral, que deverá ser interposto pelos proponentes, no prazo de oito
dias a contar da data de recusa, em carta dirigida ao presidente da
mesa, que inscreverá o assunto na ordem de trabalhos da primeira
reunião que for convocada.

5 — A decisão de admissão fica condicionada à imediata subscrição
e realização de, pelo menos, cem títulos de capital.

6 — A responsabilidade dos associados é limitada ao capital por
eles subscrito.

ARTIGO 11.º

Direitos dos associados

Para além dos previstos na lei aplicável, constituem direitos dos
associados da Caixa Agrícola:

a) Obterem da Caixa Agrícola créditos destinados ao financiamen-
to da sua actividade e os serviços que ela prestar, nas condições e
termos fixados nas leis, regulamentos e deliberações dos órgãos da
Caixa Agrícola;

b) Elegerem e serem eleitos para os órgãos sociais da Caixa Agrí-
cola;

c) Obterem, através dos órgãos competentes, informações sobre a
situação da Caixa Agrícola, sem prejuízo das regras relativas ao segre-
do bancário.

ARTIGO 12.º

Deveres dos associados

Para além dos previstos nas leis, constituem deveres dos associa-
dos da Caixa Agrícola:

a) Realizarem pontualmente as prestações previstas nas leis, nos
estatutos e nos contratos que celebrem com a Caixa Agrícola;

b) Usarem, nas relações com a Caixa Agrícola, de boa fé;
c) Não desviarem os créditos recebidos da Caixa Agrícola das apli-

cações com base nas quais foram contratados, fornecendo as infor-
mações necessárias e autorizando os exames e as vistorias que forem
considerados oportunos;

d) Participarem, pelos meios legais e estatutários, nos órgãos soci-
ais da Caixa Agrícola, aceitando e exercendo os cargos para que fo-
rem eleitos, salvo justo motivo de recusa, cooperando entre si para a
prossecução dos seus fins e objecto.
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ARTIGO 13.º

Exoneração e redução da participação

1 — Até ao dia 31 de Outubro de cada ano, podem os associados
que o desejarem apresentar a sua exoneração, ou solicitar a redução
da sua participação, por carta dirigida à direcção, de acordo com as
seguintes condições:

a) Terem decorrido, pelo menos, três anos desde a data da realiza-
ção dos títulos de capital;

b) O reembolso não implicar a redução do capital social para valor
inferior ao capital mínimo previsto nos estatutos, nem implicar o
incumprimento ou o agravamento de incumprimento de quaisquer
relações ou limites prudenciais fixados por lei ou pelo Banco de Por-
tugal em relação à Caixa Agrícola.

2 — A exoneração torna-se efectiva após a aprovação pela assem-
bleia geral que analisar o relatório e contas relativos ao ano em que
o pedido for apresentado.

3 — O associado exonerado, bem como o que tenha reduzido a sua
participação, têm direito ao reembolso dos seus títulos de capital, nos
termos do número sete do artigo 8.º dos Estatutos, podendo, no en-
tanto a direcção mandar suspender o reembolso conforme previsto
no n.º 8 do mesmo artigo 8.º

4 — O reembolso poderá ser realizado em três prestações anuais,
salvo se prazo inferior for decidido pela direcção.

ARTIGO 14.º

Exclusão e outras sanções

1 — Poderá ser excluído pela assembleia geral o associado que in-
cumprir com gravidade os seus deveres, designadamente quando desse
incumprimento resultar prejuízo para o bom nome e crédito da Caixa
Agrícola ou se traduza em desvio grave e fraudulento dos créditos
recebidos para aplicações diferentes das contratadas ou, ainda, no não
pagamento pontual das prestações previstas na lei e nos Estatutos ou
que tenham sido contratadas com a Caixa Agrícola.

2 — A Direcção pode suspender o associado que incumpra com
gravidade os seus deveres.

3 — A suspensão não poderá ser decidida sem prévia audição do
associado e toma-se eficaz com a sua comunicação.

4 — A suspensão termina com o cumprimento pelo associado,
no prazo que lhe for fixado, dos deveres que tiver incumprido ou
por deliberação da assembleia geral na sua reunião imediatamente
subsequente à comunicação que levante a suspensão ou exclua o
associado.

5 — O associado suspenso tem a faculdade de assistir à reunião da
assembleia geral em que o seu caso seja apreciado, podendo nela de-
duzir a sua defesa.

6 — A assembleia geral poderá criar outras sanções, sendo a sua
aplicação da competência da direcção.

7 — O associado excluído terá direito ao reembolso previsto no
número sete do artigo oitavo, dos Estatutos, a realizar nos termos do
número quatro do artigo anterior, podendo a direcção mandar suspen-
der o reembolso conforme previsto no número oito do artigo 8.º e
reter as importâncias que se mostrem necessárias a garantir a indem-
nização pelos danos emergentes do facto em que a exclusão se funda-
mentou.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Dos órgãos sociais em geral

ARTIGO 15.º

Órgãos sociais

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

ARTIGO 16.º

Duração e remuneração dos mandatos

1 — A duração do mandato dos titulares dos órgãos sociais e da
mesa da assembleia geral é de três anos, sendo sempre permitida a
reeleição.

2 — O exercício efectivo dos cargos sociais, é ou não remunerado,
nos termos que forem definidos pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Inelegibilidades e incompatibilidades

1 — Sem prejuízo de outras causas legais de inelegibilidade, não
podem ser eleitos para qualquer cargo social, ou nele permanecer, os
associados, que, por si ou através de empresas por eles directa ou
indirectamente controladas, ou de que sejam administradores, direc-
tores ou gerentes, se encontrem ou tenham estado em mora para com
a Caixa Agrícola por período superior a 30 dias, seguidos ou interpo-
lados, excepto quando tal situação tenha cessado, pelo menos, 180 dias
antes da data da eleição.

2 — Sem prejuízo do disposto no Regime Geral das Instituições de
Crédito e sociedades Financeiras, não podem igualmente fazer parte
da Direcção ou do Conselho Fiscal da Caixa Agrícola, nem nela de-
sempenhar funções ao abrigo de contrato de trabalho subordinado ou
autónomo:

a) Os administradores, directores, gerentes, consultores, técnicos
ou mandatários de outras instituições de crédito, nacionais ou estran-
geiras, à excepção da Caixa Central e de instituições de crédito por
esta controladas.

b) Os que desempenhem as funções de administrador, director,
gerente, consultor, técnico ou mandatário, ou sejam trabalhadores de
pessoas singulares ou colectivas que detenham mais que um quinto do
capital de qualquer outra instituição de crédito ou sociedade financei-
ra ou de empresas por estas controladas;

c) Os que desempenhem funções de administração, gerência ou di-
recção em qualquer empresa cujo objecto seja o fornecimento de bens
ou serviços destinados às actividades referidas no número um do arti-
go 10.º, salvo em casos cuja, justificação seja expressamente aceite
pelo Banco de Portugal.

3 — Durante o mandato, as situações susceptíveis de gerar inelegi-
bilidades, bem como incompatibilidades, dos membros da direcção e
da mesa da assembleia geral, serão verificadas pelo conselho fiscal, e
as deste pela mesa da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Segredo bancário

Todos os titulares dos órgãos sociais da Caixa Agrícola e seus
empregados estão obrigados à guarda do segredo bancário, sob pena
de responsabilidade estatutária, disciplinar, civil e criminal.

ARTIGO 19.º

Eleição

Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do conselho
fiscal são eleitos pela assembleia geral por maioria simples dos votos,
de entre os associados no pleno gozo dos seus direitos, por escrutínio
secreto, de entre listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Indiquem os nomes e cargos a desempenhar, bem como os res-
pectivos suplentes, para a mesa da assembleia geral, direcção e con-
selho fiscal;

b) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral com
antecedência mínima de 15 dias em relação à data da assembleia ge-
ral;

c) Sejam subscritas pela direcção cessante ou por um mínimo de
vinte por cento dos associados no pleno gozo dos seus direitos;

d) Sejam acompanhadas de declaração escrita de cada associado
constante da lista de que aceita o cargo para que venha a ser eleito.

ARTIGO 20.º

Processo eleitoral

1 — O presidente da mesa da assembleia geral pronunciar-se-á so-
bre a aceitação das listas nas 24 horas subsequentes à sua apresenta-
ção.

2 — Aceites as candidaturas serão estas afixadas em lugar visível
na sede e outros estabelecimentos da Caixa Agrícola.

3 — O presidente da mesa da assembleia geral é responsável pelo
processo de candidaturas, que deverá estar concluído até às zero horas
do dia anterior ao fixado para a eleição.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 21.º

Composição

A assembleia geral é composta por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos.
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ARTIGO 22.º

Mesa

1 — As reuniões da assembleia geral são dirigidas pelo presidente
da mesa, a qual é composta, para além do presidente, por um vice-
-presidente e um secretário.

2 — Compete ao presidente representar a mesa, convocar as reu-
niões da assembleia geral e dar posse aos membros dos corpos sociais.

3 — O presidente é substituído, nas faltas e impedimentos pelo vice-
-presidente, que no início da reunião da assembleia, deve propor a
eleição de um associado presente, para a mesa.

4 — Ao secretário compete lavrar as actas das reuniões da assem-
bleia geral e substituir o presidente na falta ou impedimento conjunto
dele e do vice-presidente, devendo, neste caso, no início da reunião
propor à assembleia a eleição de dois associados, para a mesa.

5 — Verificando-se a falta ou impedimento de todos os membros
da mesa, a reunião será aberta pelo presidente do conselho fiscal ou
por quem o substitua, que deve propor à assembleia a eleição de três
associados presentes para integrarem a mesa.

ARTIGO 23.º

Competência

Sem prejuízo do mais que for previsto nas leis e nos estatutos,
compete à assembleia geral:

a) Eleger, suspender e destituir os titulares dos cargos sociais;
b) Votar a proposta de plano de actividades e de orçamento da

Caixa Agrícola para o exercício seguinte;
c) Votar o relatório, o balanço e as contas do exercício anterior;
d) Aprovar a fusão, a cisão e a dissolução da Caixa Agrícola;
e) Aprovar a associação e a exoneração da Caixa Agrícola, da Caixa

Central e de organismos cooperativos de grau superior;
f) Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Caixa

Agrícola;
g) Decidir do exercício do direito de acção cível ou penal contra

directores, gerentes, outros mandatários ou membros do conselho fis-
cal e da mesa geral;

h) Decidir da alteração dos estatutos.

ARTIGO 24.º

Reuniões

1 — As reuniões da assembleia geral são convocadas com, pelo
menos, 15 dias de antecedência, pelo presidente da mesa, excepto as
que se destinem à eleição dos titulares dos cargos sociais e a decidir da
alteração dos estatutos, cuja antecedência será de 30 dias.

2 — A convocatória, que deverá conter a ordem de trabalhos, o
dia, hora e local da reunião, será publicada num diário do distrito em
que a Caixa Agrícola tenha a sua sede ou, alternativamente, em outra
publicação do distrito que tenha uma periodicidade máxima quinze-
nal.

3 — Na impossibilidade de se observar o disposto no número ante-
rior, será a convocatória publicada num diário do distrito mais próxi-
mo da localidade em que se situe a sede da Caixa Agrícola.

4 — A convocatória será sempre afixada em lugar visível da sede
e dos outros estabelecimentos da Caixa Agrícola.

ARTIGO 25.º

Funcionamento

1 — A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiver presente mais de metade dos associados.

2 — Se, à hora marcada para a reunião, não estiver presente nú-
mero suficiente de associados, a assembleia reunirá, com qualquer
número, uma hora depois..

3 — No caso de convocatória de assembleia geral extraordinária a
requerimento de pelo menos dez por cento dos associados, a reunião
só se efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três quartos
dos requerentes.

ARTIGO 26.º

Deliberações nulas

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se, es-
tando presentes ou devidamente representados todos os associados da
Caixa Agrícola, no pleno gozo dos seus direitos, estes concordarem,
por unanimidade, com a respectiva inclusão ou se tais deliberações
incidirem sobre matéria constante da alínea g), do artigo 23.º, destes
estatutos.

ARTIGO 27.º

Votação

Cada associado dispõe, nas reuniões da assembleia geral, de um voto,
qualquer que seja a sua participação no capital social. Na aprovação
das matérias constantes das alíneas d), e), g) e h), do artigo 23.º é
exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos votos
expressos.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 28.º

Composição

1 — A administração da caixa é exercida pela direcção constituída
por um número ímpar de membros efectivos, no mínimo de três, cuja
idoneidade dê garantias de gestão sã e prudente, com igual número de
suplentes, eleitos para os cargos de presidente, tesoureiro, secretário,
sendo os restantes vogais, todos dispensados de caução.

2 — No impedimento de qualquer dos membros efectivos, a substi-
tuição será feita por escolha entre os restantes, sendo chamados tantos
suplentes quantos os impedidos, pela ordem que foram inscritos na
respectiva lista, os quais começam por preencher os cargos de vogais.

3 — Os suplentes poderão assistir e participar nas reuniões de di-
recção, sem direito de voto.

4 — A gestão corrente da Caixa Agrícola será confiada pela direc-
ção a, pelo menos, dois dos seus membros, os quais devem possuir
experiência adequada ao exercício dessas funções.

5 — Sempre que tal se mostre necessário para assegurar a satisfação
do requisito de experiência previsto no número anterior, no máximo
dois vogais da Direcção poderão ser escolhidos dentre pessoas não asso-
ciadas da Caixa Agrícola.

ARTIGO 29.º

Competência

Sem prejuízo do mais previsto nas leis e nos estatutos, compete à
direcção:

a) Administrar e representar a Caixa Agrícola;
b) Elaborar, para votação pela assembleia geral, uma proposta de

plano de actividades e de orçamento para o exercício seguinte;
c) Elaborar, para votação pela assembleia geral, o relatório e as

contas relativos ao exercício anterior;
d) Adoptar as medidas necessárias à garantia da solvabilidade e li-

quidez da Caixa Agrícola;
e) Decidir das operações de crédito da Caixa Agrícola.
f) Fiscalizar a aplicação dos capitais mutuados;
g) Promover a cobrança coerciva dos créditos da Caixa Agrícola,

vencidos e não pagos;
h) Organizar, dirigir e disciplinar os serviços.

ARTIGO 30.º

Modo de obrigar, poderes de representação e delegação
de poderes

1 — A Caixa Agrícola obriga-se pela assinatura conjunta de dois
directores, competindo ao presidente da direcção o exercício dos
poderes colectivos de representação externa e interna.

2 — A direcção poderá delegar, por deliberação unânime dos seus
membros, os seus poderes para conceder crédito, constituir depósitos
ou realizar quaisquer outras aplicações, em empregados qualificados,
nos termos seguintes:

a) Fique assegurado que a decisão, no exercício de poderes delega-
dos, seja tomada colegialmente e com intervenção de pelo menos,
um director;

b) O exercício dos poderes delegados seja limitado à concessão de
crédito ou a aplicações financeiras que, por si próprias ou somadas
com outras em vigor, em benefício da mesma entidade, à excepção
dos depósitos constituídos na Caixa Central, não excedam o menor
dos limites à concentração de risco fixados pelo Banco de Portugal.

c) Os poderes de representação da Caixa Agrícola podem ser delega-
dos pelo presidente da direcção em outro membro da direcção ou em
empregado qualificado.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 31.º

Composição

O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e pelo
menos, um suplente.
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ARTIGO 32.º

Competência

1 — Sem prejuízo do mais previsto nas leis e nos estatutos, com-
pete ao conselho fiscal:

a) Acompanhar assiduamente a acção da direcção, colaborando com
ela quando para tanto for solicitado;

b) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrita e
documentação da Caixa Agrícola, verificando a existência de valores
de qualquer natureza;

c) Emitir pareceres sobre o relatório e contas da Caixa Agrícola e
sobre a proposta de Plano de Actividades e de Orçamento;

d) Zelar pela correcta aplicação das regras legais e estatutárias e
das deliberações da assembleia geral.

2 — Os pareceres previstos na alínea c) do número anterior de-
vem ser emitidos no prazo máximo de 10 dias após a recepção dos
documentos a que disserem respeito.

CAPÍTULO V

Das reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 33.º

Reservas

Sem prejuízo de outras que a assembleia geral entenda criar são,
desde já, criadas as seguintes reservas:

a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercício,
para a qual reverterão, pelo menos, vinte por cento dos excedentes
anuais líquidos, até que esta atinja montante igual ao capital social;

b) Reserva para educação e formação cooperativa, destinada a fi-
nanciar despesas de formação técnica, cultural e cooperativa dos as-
sociados e funcionários da Caixa Agrícola, para a qual reverterão, no
máximo dois e meio por cento dos excedentes anuais líquidos e ainda,
as importâncias que, a qualquer título, forem obtidas para aquela fina-
lidade;

c) Reserva para mutualismo, destinada a custear acções de entre-
-ajuda e auxílio mútuo de que careçam associados ou empregados, para
a qual reverterão, no máximo, dois e meio por cento dos excedentes
anuais líquidos;

ARTIGO 34.º

Distribuição de excedentes

1 — Os resultados obtidos pela Caixa Agrícola, após cobertura de
eventuais perdas de exercícios anteriores e após as reversões para as
diversas reservas, podem retornar aos associados sob a forma de re-
muneração de títulos de capital ou outras formas de distribuição, nos
termos do Código Cooperativo.

2 — Não podem ser distribuídos resultados pelos associados se a
Caixa Agrícola se encontrar em situação de incumprimento de rácios
e limites prudenciais obrigatórios.

3 — Quando o associado for detentor de títulos de capital em
montante inferior a quinhentos euros, a parte que lhe couber na ope-
ração de distribuição de resultados será aplicada no aumento da sua
participação no capital da Caixa Agrícola até ser atingido aquele
montante.

CAPÍTULO VI

Das operações de credito, cambiais e da prestação
de serviços

ARTIGO 35.º

Regime

A Caixa Agrícola, na realização das suas operações de crédito e
cambiais e na prestação de serviços reger-se-á pelas disposições le-
gais, estatutárias e regulamentares em vigor e pelas orientações gené-
ricas que, nos limites das suas competências, forem definidas pela Caixa
Central, tendo em vista os objectivos mutualistas e cooperativistas
da Caixa Agrícola, de desenvolvimento da agricultura e de melhoria
das condições de vida das comunidades rurais.

ARTIGO 36.º

Beneficiários das operações activas

1 — A Caixa Agrícola pratica operações activas com os seus asso-
ciados e, desde que autorizada pelo Banco de Portugal, cumpridas as
regras prudenciais fixadas na lei e observados os limites que o Banco
de Portugal estabelecer, com terceiros não associados.

2 — Ninguém poderá receber crédito da Caixa Agrícola se, para
com ela, se encontrar em mora não justificada.

ARTIGO 37.º

Aprovação das operações de crédito

A concessão de crédito é sempre decidida colegialmente.

CAPÍTULO VII

Da auditoria

ARTIGO 38.º

Auditoria

A Caixa Agrícola contratará um serviço de auditoria, com as fun-
ções, a organização e nas condições previstas nos n.os 1 a 3 do arti-
go 37.º do regime jurídico do crédito agrícola mútuo e das cooperati-
vas de crédito agrícola, aprovado pelo artigo primeiro do Decreto-Lei
n.º 24/91, de 11 de Janeiro

CAPÍTULO VIII

Da dissolução, liquidação e partilha

ARTIGO 39.º

Remissão

À liquidação da Caixa Agrícola aplica-se o regime legal previsto
para a liquidação das instituições de crédito em geral, observado que
esteja o disposto no Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das
Cooperativas de Crédito Agrícola.

ARTIGO 40.º

Destino do património em liquidação

A liquidação do património da Caixa Agrícola poderá efectuar-se
através da mera transferência da totalidade dos seus activos e passi-
vos para a Caixa Central ou, por indicação desta, para uma Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo com área de acção em município limítrofe
ao da Caixa dissolvida, se esse for autorizado pelo Banco de Portugal
a pedido fundamentado da Comissão Liquidatária.

CAPÍTULO IX

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 41.º

Disposição transitória

Duração do mandato dos primeiros órgãos sociais

O mandato dos primeiros órgãos sociais, cujos membros vão desig-
nados no corpo da escritura de fusão termina com a tomada de posse
dos órgãos sociais para o triénio seguinte.

ARTIGO 42.º

Disposição final

Qualquer alteração estatutária que vise modificar, o disposto na
alínea c) do artigo 19.º, a mudança de localidade da sede, a mudança
de denominação da Caixa Agrícola e ainda a mudança ao que consta
nesta disposição, só poderá ser proposto à assembleia geral, pela di-
recção em funções ou por vinte por cento dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.

O texto completo dos estatutos na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme original.

19 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085620

FIRMINO & BETA — RESTAURANTE PÔR DO SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503471984; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 09/20051004.
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Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 22 de Julho de 2005.

Conferi, está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088077

TERESAUTO — REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3718;
identificação de pessoa colectiva n.º 506591603; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 08/20050930.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 30 de Agosto de 2005.

Conferi, está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2010088190

ÉOLICA DOS CANDEEIROS — PARQUES EÓLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3729;
identificação de pessoa colectiva n.º 506792161; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050929.

Certifico que Luís Manuel Pinho de Sousa Barros cessou funções de
gerente da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia em 3 de Junho de 2005.

Conferi, está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088042

REBOCOP — REBOCO PROJECTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2929;
identificação de pessoa colectiva n.º 505048027; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20050929.

Certifico que Luís Filipe Santos da Silva cessou funções de gerente
da sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia em 28 de Abril de 2005.

Conferi, está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088034

LUDOVINA & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2797;
identificação de pessoa colectiva n.º 504676229; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20050929.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 10 de Setembro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088026

CONSTRUÇÕES CLEGABRI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3548;
identificação de pessoa colectiva n.º 505003426; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20050928.

Certifico que João Justo do Sacramento cessou funções de gerente
na sociedade em epígrafe.

Causa: renúncia em 8 de Setembro de 2003.

10 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088018

MOTOLARANJA — MOTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3987;
identificação de pessoa colectiva n.º 507415574; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20050901.

Certifico que entre Paulo dos Santos Ferreira, solteiro, maior, e
Marcolino dos Santos Ferreira, casado com Ana Paula Caetano Cata-
rino, na comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por
quotas, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação MOTOLARANJA — Motos e
Acessórios, L.da, e tem a sua sede na freguesia da Benedita, concelho
de Alcobaça, à Estrada Nacional n.º 1, quilómetro indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de motos e acessórios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma no valor nominal de dez mil euros, pertencente ao sócio
Paulo dos Santos Ferreira;

b) Uma outra no valor nominal de cinco mil euros do sócio Mar-
colino dos Santos Ferreira.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Paulo dos Santos
Ferreira e Marcolino dos Santos Ferreira.

3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e
na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
um gerente.

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

5 — Em ampliação aos seus poderes poderão ainda os gerentes
comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, bem como soli-
citar quaisquer empréstimos, leasing ou aluguer de longa duração, nos
termos e condições que entender, dando para isso quaisquer bens da
sociedade para garantia dos mesmos.

5.º

1 — Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode sem consenti-
mento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

2 — No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, 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 demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer
o seu direito de preferência.

7.º

1 — Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
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d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar
o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar a
pertencer ao respectivo titular.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-
mente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Conferi, está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010084900

BOMBARRAL

PLURICONTA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 181/
860724; identificação de pessoa colectiva n.º 501697373;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrições n.os 9 e 10; núme-
ros e data das apresentações: 1, 2 e 3/20051012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

N.º 2 — of averbamento n.º 1; apresentação n.º 01/20051012.
Cessação de funções do gerente Fernando Manuel Rodrigues Ve-

nâncio em 14 de Abril de 2005 por óbito.
N.º 9 — apresentação n.º 02/20051012.
Designação de secretario:
Efectivo: Jorge Costa Pereira, casado.
Suplente: Octávio Manuel Gomes Alberto, solteiro, maior.
Data da deliberação em 9 de Maio de 2005.
N.º 10 — apresentação n.º 03/20051012.
Alteração parcial do pacto
Artigo alterado: 4.º
Gerência fica a cargo de um sócio
Forma de obrigar com a assinatura do sócio António Paulo Rodri-

gues Venâncio
Data da deliberação em 10 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 2006798324

EQUICONTA — EQUIPAMENTOS E CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 159/
840604; identificação de pessoa colectiva n.º 501475354; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20051012.

Certifico que por escritura de aumento de capital e alteração par-
cial de contrato, lavrada em 6 de Setembro de 2005, a fl. 32 do Livro
12-P, do Cartório Notarial em Caldas da Rainha de Teresa Sampaio
Monteiro, foram feitos os seguintes registos:

Aumento de capital da sociedade de € 5000 e para € 50 000, após
o aumento de € 45 000 subscrito por incorporação de reservas, sen-
do € 40 000 de reservas livres e € 5000 de reservas legais, pelos só-
cios e em partes iguais, em reforço das suas quotas, e foi alterado
parcialmente o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º
e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EQUICONTA — Equipamentos e Con-
tabilidades, L.da, e tem a sua sede na Rua do Chafariz Velho, 9, vila,
freguesia e concelho do Bombarral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de vinte
e cinco mil euros , cada uma , pertencentes uma a cada um dos sócios
Albano Manuel Marques Rodrigues e Abílio José Coutinho Ferreira
Pinto.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua redac-
ção actualizada, respeitante à Alteração de Contrato.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 2006814958

GONÇALVES & CARLOTO — SOCIEDADE DE PRONTO
A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 565/
991015; identificação de pessoa colectiva n.º 503045926; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 02/20051011

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas em 29 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Marina Adelaide Fernandes
Duarte. 2006814923

FÁRCIL — FÁBRICA DE ARTIGOS DE CIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00099/801023; identificação de pessoa colectiva n.º 500109290;
inscrições n.os 19 e 20; números e data das apresentações: 07 e 08/
20051014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Transformação da sociedade e nomeação de órgãos sociais, fican-
do a sociedade a reger-se pelo seguinte pacto:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de FÁRCIL — Fábrica de Arti-
gos de Cimento, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Gil Eanes, Cintrão, fre-
guesia e concelho do Bombarral.
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2 — Pode o conselho de administração deliberar a constituição ou
a extinção de quaisquer formas locais de representação, no País ou no
estrangeiro, designadamente sucursais, agências, delegações ou escri-
tórios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de artigos de cimento (sim-
ples, armado, ou pré-esforçado), assim como quaisquer outros materiais
para a construção civil.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se com quaisquer pessoas singulares ou
colectivas e adquirir ou alienar livremente participações no capital de
outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais, ou em
agrupamentos complementares de empresas e em associações em
participação, ainda que o objecto de umas e de outras não apresentem
nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto
social, e bem assim gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de trezentos e setenta e quatro mil e quatrocen-
tos euros, encontrando-se todo realizado em dinheiro e nos diversos
valores do activo e está dividido em trinta e sete milhões quatrocen-
tas e quarenta mil acções com o valor nominal de um cêntimo cada.

ARTIGO 6.º

As acções poderão ser representadas por títulos de uma, dez, cin-
quenta, cem, quinhentas, mil, dez mil e são ao portador.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral e nos ter-
mos previstos na lei, emitir obrigações e adquirir acções e obrigações
próprias e realizar sobre umas e outras as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente em
assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.

2 — A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário eleitos pela a assembleia geral para cada quadriénio,
de entre os accionistas ou outras pessoas, sendo permitida a reelei-
ção.

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral reúne em cada ano civil até 31 de Março,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade;
d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam atri-

buídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por virtu-
de de ocorrências determinadas, nomeadamente a prevista na parte
final da alínea anterior;

e) Estabelecer a remuneração dos membros do conselho de admi-
nistração.

2 — Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que
conselho de administração ou o conselho fiscal solicitem a sua con-
vocação ao presidente da mesa ou quando essa convocação for reque-
rida por accionistas em petição fundamentada e nos termos legalmente
admitidos.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral por um outro accionista, ou por um representante le-
gal, mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando nome,
domicilio do representante e data da assembleia.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e deliberações
logo em primeira convocação qualquer que seja o número de accionistas
presentes ou representados, salvo o disposto nos números seguintes.

2 — Sobre matérias relacionadas directamente com fusão, cisão,
transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija
maioria qualificada devem estar presentes, ou representados, accio-
nistas que detenham pelo menos, acções correspondentes a metade
do capital social, para que a assembleia possa iniciar os seus trabalhos
e deliberar logo em primeira convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por cinco membros eleitos entre os acci-
onistas ou outras pessoas, um dos quais será eleito presidente para
exercerem o seu mandato durante quatro exercícios consecutivos,
podendo ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do con-
selho de administração ficando os seus membros dispensados de pres-
tação de caução pelo exercício das respectivas funções, salvo delibe-
ração contrária da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de três administradores sendo sempre necessária

a assinatura do presidente do conselho de administração ou do vice-
-presidente do conselho de administração;

b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-
pectivo mandato.

ARTIGO 15.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de gerência dos negócios sociais, e ainda:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam con-
trárias à lei ou aos presentes estatutos;

c) Nomear procuradores ou mandatários inclusive nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade, sem-
pre sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar ou de-
signar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício de
cargos sociais em empresas participadas;

d) Criar, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucur-
sais, agências, escritórios, ou outra forma de representação, em qual-
quer local do país ou do estrangeiro e definir-lhe as suas funções;

e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros, e
escolher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia geral,
que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;

f) Alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras

empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto social
ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar mais
conveniente;

h) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
sociais de empresas singulares ou colectivas, fixando as matérias so-
bre as quais os representantes deverão, antes de tomar decisões, ouvir
o seu conselho de administração;

i) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra for-
ma de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas pre-
vistas na alínea c) deste artigo;

j) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste arti-
go, lhe sejam questionadas pelos representantes da sociedade noutras
empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas esses
assuntos sejam resolvidos por quórum especial;

k) Abrir e movimentar contas bancárias.

ARTIGO 16.º

A remuneração ou não remuneração dos administradores será esta-
belecida anualmente pela assembleia geral, podendo a mesma incidir
sobre uma quota parte dos lucros da sociedade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único sen-
do o membro efectivo e o suplente revisor oficial de contas ou socie-
dade de revisor oficiais de contas. O seu mandato é de quatro anos.
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CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 19.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) 5 % para reserva legal até que atinja o montante de 20 % do
capital social;

b) Os quantitativos que a assembleia geral fixar para qualquer reserva;
c) O restante para dividendos aos accionistas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 — A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 — Ao conselho de administração compete proceder à liquidação
social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Apresentação n.º 08/20051014.
Nomeação dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente — Francisco José Rodrigues

Rosa, casado; vice-presidente — Maria Isabel Loureiro Bispo Rosa,
casada; vogais — Ivan Salazar da Silva Duarte, solteiro, maior; Valde-
mar da Piedade dos Santos, casado; Paulo Cândido Morgado de Cam-
pos Silva, casado.

Fiscalização: efectivo — Diz Silva e Duarte, sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Joaquim Afonso Diz,
ROC, casado; suplente — Joaquim dos Santos Silva, ROC, solteiro,
maior.

Data da deliberação: 9 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 2006814974

ANTÓNIO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 136/
820617; identificação de pessoa colectiva n.º 501256130; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006815709

RESOR — REPRESENTAÇÕES, ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00544/990211; identificação de pessoa colectiva n.º 501689087;
data da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006817973

IRMÃOS CAROÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00564/990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504506145;
data da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006817132

J. F. SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 286/
900709; identificação de pessoa colectiva n.º 502379081; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006816470

FRICOLDI — INSTALAÇÃO E COMÉRCIO
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00555/990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504445391;
data da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006816179

PC PLANET — EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00699/20030326; identificação de pessoa colectiva
n.º 506537560; data da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006814400

RODRIGUES & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00748/20041213; identificação de pessoa colectiva
n.º 507103505; data da apresentação: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006816748

J. C. CAPINHA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00666/20020226; identificação de pessoa colectiva
n.º 506010694; data da apresentação: 20050623.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2006816993

PADARIA — PASTELARIA POENSE, SOCIEDADE
DE FABRICO E VENDA DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 00418/940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503286109;
data da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Manuela Bernardes
da Silva. 2008480739

LEIRIA

R. C. L. — CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6314/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504324080; número
e data da apresentação: D-1371/20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009063317

MEDICLASSE — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5589/
970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503921858; número
e data da apresentação: D-1370/20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009063309

CINTYCLIMA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5958/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504145894; número
e data da apresentação: D-1345/20050630.

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

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2011211484

ESTABELECIMENTOS ELECTRO — ÁGUAS REAL PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2297/
870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501787135; número
e data da apresentação: D-1369/20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009063295

SOMAGIL — ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Fontainhas, Andrinos, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3141/
900402; identificação de pessoa colectiva n.º 502319518; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 71/20051019.

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

7.º

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

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009070437

SGCOIN, L.DA

Sede: Rua das Fontainhas, Andrinos, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9930/
20051019; identificação de pessoa colectiva n.º P 507443713;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/20051019.

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

Joaquim José Dinis Pereira Gil e mulher Lina Maria Carreira Fa-
bião Dinis, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais,
ele da freguesia de Pousos, ela da freguesia de Milagres, ambas do
concelho de Leiria, residentes na Rua Triste Feia, 976, em Milagres,
Leiria, contribuintes fiscais n.os, respectivamente, 140018395 e
184581508;

SOMAGIL — Electricidade, L.da, pessoa colectiva n.º 502319518,
com sede em Fontainhas, no lugar de Andrinos, freguesia de Pousos,
concelho de Leiria, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Leiria sob o n.º 3141.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SGCOIN, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Fontainhas, no lugar de
Andrinos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, comércio, impor-
tações e exportações de materiais eléctricos e de construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de quinze mil euros, pertencente ao sócio Joaquim José Di-
nis Pereira Gil; uma do valor nominal de dois mil e quinhentos euros,
pertencente à sócia Lina Maria Carreira Fabião Dinis; e uma do valor
nominal de trinta e dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia
SOMAGIL — Electricidade, L.da

§ único. Nesta data cada um dos sócios já realizou 50 % da sua
participação social, devendo cada um deles realizar os restantes 50 %
no prazo de cinco anos a contar de hoje.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.
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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 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim José Dinis
Pereira Gil.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009070429

K — PLACE KONCEPT, L.DA

Sede: Rua do Monte, fracção B, Canhestro, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9931/
20051020; identificação de pessoa colectiva n.º P 507482824;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051020.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, entre Pedro Manuel Solá de Freitas Mirão
da Cruz, e mulher Catarina Maria Simões Marques da Cruz, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia e
concelho de Vila Real de Santo António, ela de França, residentes na
Urbanização Belmonte II, lote 31, Pousos, Leiria, contribuintes fis-
cais, respectivamente, n.os 206851839 e 211452661.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma K — Place Koncept, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Monte, fracção B, em
Canhestro, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a promoção imobiliária, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

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 décuplo do capital social,
desde que àquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Solá de
Freitas Mirão da Cruz.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida
judicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando
devido.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009070453

JETACOR CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8114/
020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505941660; número
e data da apresentação: D-1368/20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009063287

M. R. BENTO — ESTOFOS E CAPOTAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7626/
010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505484943; número
e data da apresentação: D-1367/20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009063279

CENTERMAC — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9160/
040130; identificação de pessoa colectiva n.º 506843742; número
e data da apresentação: D-1523/20050630.

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

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009070917
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HENRIMAR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8918/
030627; identificação de pessoa colectiva n.º 506578046; número
e data da apresentação: D-1568/20050630.

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

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071417

CAMPIVISTA — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE CAMPISMO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4902/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503509612; número
e data da apresentação: D-1366/20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009063260

AUTO-TÉCNICA DO VIEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 980/
750701; identificação de pessoa colectiva n.º 500320284; número
e data da apresentação: D-1365/20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009063252

PREDIOBRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1619/
820412; identificação de pessoa colectiva n.º 500684995; número
e data da apresentação: D-1392/20050630.

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

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062736

MARINHA GRANDE

CLINIGRANDE — CLÍNICA DA MARINHA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 00994/910627; identificação de pessoa colectiva n.º 502579188;
data da apresentação: 22062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011747864

IMPERATLÂNTICO — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01895/000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504858017;
data da apresentação: 22062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011028450

CONSTRUÇÕES GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 00622/860218; identificação de pessoa colectiva n.º 501612726;
data da apresentação: 24062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2009633083

LUÍS CRESPO — PROJECTOS E DESENHO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01640/980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504105868;
data da apresentação: 23062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2007727021

ATRIUM QUALIDADE — CONSULTORIA DE SISTEMAS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01977/001204; identificação de pessoa colectiva n.º 505106060;
data da apresentação: 23062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2007727030

LEVOMOLDE — MOLDES E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02562/041130; identificação de pessoa colectiva n.º 503912190;
data da apresentação: 23062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2009632249

MARINHAGUAS — CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02141/041130; identificação de pessoa colectiva n.º 505681935;
data da apresentação: 24062005.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2009633016

DIONÍSIO MIGUEL — CONSTRUÇÕES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02312/021107; identificação de pessoa colectiva n.º 505970252;
data da apresentação: 04072005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011747856

COFRAPLÁS — COFRAGENS DE PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01224/940415; identificação de pessoa colectiva n.º 503190020;
data da apresentação: 23062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2007726904

GASOGÁS — TRANSPORTES EM CISTERNAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 02288/020923; identificação de pessoa colectiva n.º 506011712;
data da apresentação: 01072005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2009633202

VIPOTEL — EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 00431/810305; identificação de pessoa colectiva n.º 501160183;
data da apresentação: 05072005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2009634942

SOMSIL — COMÉRCIO DE MOLDES
PARA EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01008/910507; identificação de pessoa colectiva n.º 502549475;
data da apresentação: 23062005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2005517003

ÓPTICA MARINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01955/000925; identificação de pessoa colectiva n.º 504849336;
data da apresentação: 04072005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011747473

MACAD — COMPUTAÇÃO DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS
PARA A INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 01174/930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503055905;
data da apresentação: 01072005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2009635701

PENICHE

CONSIF — CONSULTADORIA E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 558;
identificação de pessoa colectiva n.º 502356871; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 01/051025.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida tendo as con-
tas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

7 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331680

POMBAL

MATIBAL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2126;
identificação de pessoa colectiva n.º 504229397; número e data da
apresentação: PC-36/20050628.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2010133650

GOMES & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 809;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976019; número e data da
apresentação: PC-15/20040628.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010115783

CENTROVENDAS — EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2408;
identificação de pessoa colectiva n.º 504804057; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/20051020.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
social foi alterado quanto aos artigos 1.º, 2.º, § único do artigo 4.º e
artigo 5.º, conforme a seguir indicado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CENTROVENDAS — Exploração de
Imóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar de Pocejal, freguesia de Ver-
moil, concelho de Pombal.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de parques de estaciona-
mento, estabelecimentos de hotelaria, restauração e similares, assim
como da sua concessão de exploração, compra e venda de proprieda-
des, construção civil e arrendamento dos mesmos.

ARTIGO 4.º

§ único. Os sócios podem fazer à sociedade suprimentos, assim como
poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de cem vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios Albino Gaspar da Costa, Sandra Isabel Gaspar da Costa e Ana
Paula Gaspar da Costa e ainda aos gerentes eventualmente a nomear
em assembleia geral, mesmo estranhos à sociedade, sendo apenas
necessário a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos.

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

Conferida, está conforme com o original.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2011776031

SOCIEDADE AGRO-VINÍCOLA GASPAR & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 938;
identificação de pessoa colectiva n.º 502219254; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/051012.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação das funções do gerente Jorge Ferreira Gameiro, em 30 de
Setembro de 2005, por destituição.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 2011768705

CONSTRUÇÕES A. M. L. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2042;
identificação de pessoa colectiva n.º 504128752; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20051011.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Maria Adé-
lia Lopes Pimenta cessou as funções de gerente em 15 de Agosto de
2005.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 2011768683

CAMINHOSPSI — CLÍNICA DE CONSULTA
PSICOLÓGICA E APOIO EDUCATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3503;
identificação de pessoa colectiva n.º 506718999; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 03 e 03/20051011.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Elisabete de
Jesus Ramos, cessou as funções de gerente em 6 de Agosto de 2005,
e que o pacto social foi alterado quanto aos artigos 3.º e 4.º, confor-
me a seguir indicado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes ambas à
sócia Teresa Paula Gameiro Pompeu Mendes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, estando
já nomeada a sócia Teresa Paula Gameiro Pompeu Mendes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 2011768691

SONDAGENS DO OESTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 708;
identificação de pessoa colectiva n.º 501574891; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/8.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação das funções da administradora Ana Maria Silvestre Duarte.
Data da comunicação: 17 de Maio de 2005, por renúncia.
Nomeação do administrador Filipe Silvestre Duarte, em 1 de Junho

de 2005, até ao final do mandato em curso.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 2011768748

HENTRO BALL — EXPLORAÇÃO DE ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3602;
identificação de pessoa colectiva n.º 506954544; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 20 e 24/20051021.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
social foi alterado quanto aos artigos 3.º e 4.º, conforme a seguir in-
dicado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de quinze mil euros
e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e titula-
res seguintes: uma de cinco mil euros, pertencente ao sócio Ricardo
Alexandre Carrasqueira Subtil; duas iguais de três mil trezentos e trin-
ta e três euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Tomás
da Silva e Henrique Palhais; e uma de três mil trezentos e trinta e
quatro euros, pertencente ao sócio José António Redondo Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Tomás da Silva, e
sendo nomeado gerente a partir de hoje, o sócio Ricardo Alexandre
Carrasqueira Subtil.

Mais certifico que o sócio Rodrigo da Silva, renunciou à gerência
em 17 de Outubro de 2005.
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O texto completo e actualizado do contrato fica depositado na
respectiva pasta.

Conferida, está conforme com o original.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2011776074

COVIBER — COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2070;
identificação de pessoa colectiva n.º 504172611; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 11; números e datas das apresentações: 5 e 6/20051026 e 2/
27102005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
social foi alterado quanto ao artigo. 5.º, conforme a seguir indicado:

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios ou não sócios designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes os sócios Albino Gaspar da Costa e Carlos Manuel
Jorge Gaspar.

§ único. Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

Mais certifico que os sócios Sandra Isabel Gaspar da Costa; Ana
Paula Gaspar Costa; e Hélder Filipe Domingues Gonçalves, renuncia-
ram à gerência em 19 de Outubro de 2005.

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

Conferida, está conforme com o original.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2011776104

VIDREIRA BIZELADORA MARQUÊS DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 566;
identificação de pessoa colectiva n.º 501408169; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/20051025.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto
social foi alterado quanto ao artigo 2.º, conforme a seguir indicado:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comércio de produtos
de vidro.

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

Conferida, está conforme com o original.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2011776082

INDUMAPE — INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2003;
identificação de pessoa colectiva n.º 504073400; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 7/20051026.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que o pacto
social foi alterado quanto ao artigo 4.º, conforme a seguir indicado:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dois
milhões duzentos e cinquenta mil euros e está representado por qua-
trocentas e cinquenta mil acções com o valor nominal de cinco euros
cada uma.

2 — ...............................................................................................
3 — ...............................................................................................
4 — As acções serão divididas em duas categorias: trezentas e ses-

senta mil acções ordinárias e noventa mil acções preferenciais remí-
veis sem direito a voto.

5 — ...............................................................................................
6 — ...............................................................................................
7 — ...............................................................................................
8 — ...............................................................................................
9 — ...............................................................................................

Adverti os outorgantes de que este acto tem de ser submetido a
registo no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi em voz alta lida e explicado o seu conteúdo aos
outorgantes na presença simultânea de todos.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2011776090

PELARIURB — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3557;
identificação de pessoa colectiva n.º 506733394; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 02/050928.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que Lilia Marisa
Pedrosa Lopes, cessou as funções de gerente em 9 de Maio de 2005.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 2011768527

CTIV — CENTRO TÉCNICO DE INSPECÇÃO
A VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1403;
identificação de pessoa colectiva n.º 503042501; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 11 e 12/051011.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que Paulo
Manuel Dias Areal, cessou as funções de administrador em 23 de
Fevereiro de 2005 e que foi nomeado para o cargo de Administrador
Fernando Paulo Fernandes Faria em 23 de Fevereiro de 2005, até ao
final do mandato em curso.

10 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 2011768802

CTIV — CENTRO TÉCNICO DE INSPECÇÃO
A VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1403;
identificação de pessoa colectiva n.º 503042501; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 009/051011.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Cessação das funções de administrador de Clementino da Silva
Gonçalves Cruz e Manuel da Cruz Lisboa, em 24 de Janeiro de 2005,
por destituição.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 2011768756

ARGICAL — SOCIEDADE DE ARGILAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3397;
identificação de pessoa colectiva n.º 502560266; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 05/051011.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foram
efectuadas as seguintes nomeações:

Nomeação de orgãos sociais para o triénio 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — Carlos Adelino Cardoso

Mota; vogais — Adelino Duarte da Mota  e Lina Maria Duarte Areia
Gaspar.
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Conselho fiscal: Fiscal único — António Pinto Castanheira,
Roc. 466; Fiscal suplente — Manuel Henriques Pinto, Roc. 391.

Data da deliberação em 15 de Setembro de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos
Santos Lebre. 2011768721

LISBOA
AMADORA

DIMARDIO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E PROJECTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1602;
identificação de pessoa colectiva n.º 504607731; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2003407448

ROSA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5507;
identificação de pessoa colectiva n.º 501770470; data do depósito:
data do depósito: 22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

18 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2003462309

FERSÓRIOS — COMÉRCIO DE FERRAMENTAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5253;
identificação de pessoa colectiva n.º 501542370; data do depósito:
22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

18 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2003154701

CENTRO COMERCIAL PAULIJÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3920;
identificação de pessoa colectiva n.º 501152164; data do depósito:
22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

18 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008715922

MOELTAVA — CONFECÇÕES E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8793;
identificação de pessoa colectiva n.º 503205222; data do depósito:
29062005.

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

19 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008715086

GAGESCONTA — GABINETE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5018;
identificação de pessoa colectiva n.º 501516557; data do depósito:
28062005.

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

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009846877

SOBRESSALAUTO — ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3715;
identificação de pessoa colectiva n.º 500749469; data do depósito:
05072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008547965

A. L. MARTINS FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5345;
identificação de pessoa colectiva n.º 501705490; data do depósito:
15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008536181

S. BRÁS — COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6463;
identificação de pessoa colectiva n.º 502235632; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2000836470

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO BAROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5863;
identificação de pessoa colectiva n.º 501940774; data do depósito:
15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008621693

EQUITEGRA — EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
INTEGRAIS PARA EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6844;
identificação de pessoa colectiva n.º 502389320; data do depósito:
15072004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008624706

ESTANISLAU MARQUES & AVELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7873;
identificação de pessoa colectiva n.º 500100691; data do depósito:
15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008623831

SNEP — MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8555;
identificação de pessoa colectiva n.º 501219315; data do depósito:
07072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008534430

ESPAÇO SEC — LAVANDARIAS ASSOCIADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9971;
identificação de pessoa colectiva n.º 503711306; data do depósito:
21062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008612228

REIC II — TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 750;
identificação de pessoa colectiva n.º 505574144; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001 e 2002.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008623955

FÁTIMA SANTOS CARDOSO — CABELEIREIROS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 505678691; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008620999

LNL — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 276;
identificação de pessoa colectiva n.º 505294516; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008623912

RGL — PROJECTOS, CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 922;
identificação de pessoa colectiva n.º 505002787; data do depósito:
07072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008533042

AUTO TÁXIS ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 500513015; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008625559

MANUEL FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3523;
identificação de pessoa colectiva n.º 500860220; data do depósito:
22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2002433763

PASSAQUI — SERVIÇOS DE ENGOMADORIA,
COSTURA E LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8688;
identificação de pessoa colectiva n.º 503169951; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008527743

ACTHABIT — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 895;
identificação de pessoa colectiva n.º 506507955; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2003234381
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ALFA BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9982;
identificação de pessoa colectiva n.º 503711080; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008546969

ANTUNES & ROSA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 869;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834041; data do depósito:
07072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008533069

MADIVIA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 688;
identificação de pessoa colectiva n.º 506343057; data do depósito:
15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008536270

SOS OFICE — ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
ADMINISTRATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 079;
identificação de pessoa colectiva n.º 505206609; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008620980

PILARCASA — CONSTRUÇÃO CIVIL E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 853;
identificação de pessoa colectiva n.º 504572440; data do depósito:
07072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes às prestações de
contas referentes ao exercício de 2002 e 2003.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008533085

SOTANCRO — EMBALAGEM DE VIDRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 500274754; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008613283

LRF — RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 897;
identificação de pessoa colectiva n.º 505641771; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2001123310

NOVA & NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4014;
identificação de pessoa colectiva n.º 501112685; data do depósito:
05072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008547981

VENCAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4782;
identificação de pessoa colectiva n.º 501433597; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2004875194

FERNANDO ANTUNES GOMES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3923;
identificação de pessoa colectiva n.º 501087133; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2004808870

MACONFER — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500651256; data do depósito:
06072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2002.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008623947

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PISCO & CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2031;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256187; data do depósito:
22062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

18 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008536190

F. LIMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1262;
identificação de pessoa colectiva n.º 500222371; data do depósito:
22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

18 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008527344

SOARES & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5703;
identificação de pessoa colectiva n.º 501853715; data do depósito:
21062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2006343645

ISMAEL GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6875;
identificação de pessoa colectiva n.º 502402580; data do depósito:
22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2003154710

BANHO DE PEDRA — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 504454285; data do depósito:
21062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008624714

TÁXIS JOSÉ FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 061;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422176; data do depósito:
21062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008533891

CLAUSTÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 386;
identificação de pessoa colectiva n.º 505371871; data do depósito:
22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008625494

CDF CONSTRUÇÕES DIORINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 511;
identificação de pessoa colectiva n.º 503252411; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

21 de Outubro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2004601108

CASCAIS

SANTOS MONTOOMERY,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 758;
número e data da apresentação: PC 5270/060704.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Adjunta Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004833700

BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 583;
identificação de pessoa colectiva n.º 500048177; número e data da
apresentação: 6008/190704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas simples e consolidadas referentes ao ano de 2003 em relação
à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004757000

RICHREP — REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 463;
identificação de pessoa colectiva n.º 504362640; número e data da
apresentação: 10 252/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2000290124

EDIÇÕES CAMAEL — EDIÇÕES, PUBLICIDADE,
EVENTOS, ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 443;
identificação de pessoa colectiva n.º 506418014; número e data da
apresentação: 6616/20040728.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009996763
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ELSA BARRENTO DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 318
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504077090; número
e data da apresentação: 8642/04112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2003148795

CLICA CLÍNICA VETERINÁRIA DE CAXIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4748
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501452893; número
e data da apresentação: 4803/060704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004796227

CONFRALTO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 718
(Oeiras); número e data da apresentação: 4611/050704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2008527549

CONTEL CONFECÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3038 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500071705;
número e data da apresentação: 1054/13052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

7 de Abril de 205. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003172394

RAMOS & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 220
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504949209; número
e data da apresentação: 1283/28052004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006437372

PLURIENFA — EMFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8459
(Oeiras); número e data da apresentação: 1617/150604.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002575320

POLICLÍNICA TERRAÇOS DO BÚGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 503
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505720590; número
e data da apresentação: 9760/181203.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005781690

MANIQUE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 117
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504973312; núme-
ro e data da apresentação: 10 468/311203.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2001128690

MARQUES ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1446
(Oeiras); número e data da apresentação: 9724/20031217.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005878022

PEDROCAS SAPATARIA E PRONTO A VESTIR JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2709
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500617490; número
e data da apresentação: 1387/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002840415

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL CAPARIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 948
(Cascais); número e data da apresentação: 9714/20031216.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006649302
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MARIA LURDES TEIXEIRA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 798
(Cascais); número e data da apresentação: 140-A/20040112.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006330047

RIBE’S GOURMET — ESPECIALIDADES
GASTRONÓMICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 653
(Oeiras); número e data da apresentação: 96/20040109.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005841188

CISCOMEN — SUBEMPREITADA CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 745
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505387387; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 48/20050726.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CISCOPOL — Subempreitada de
Construção Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de José Justino Anjos,
lote 1, 1.°, Trajouce, freguesia de São Domingos de Rana, concelho
de Cascais.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
oito mil euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor
de catorze mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Francis-
co Mendes e Joaquim Dentampol.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os só-
cios, desde já designados gerentes.

2 — A sociedade fica vinculada, nos seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 2010002997

CONSULTAP — CONSULTORES DE ARQUITECTURA
PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 501
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505074290; número
e data da apresentação: 221/20012004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005841226

LA FLEUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 617
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505083620; núme-
ros e data das apresentações: 187/19012004 e 188-A/19012004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2001 e de 2002 em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005857491

FIRMO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4205
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502058498; núme-
ro e data da apresentação: 570/16032004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005840300

BARTOLOMEU & PETTERMANN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 408
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506228428; número
e data da apresentação: 718/30032004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004847670

SEPÚLVEDA VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 494
(Cascais); número e data da apresentação: 9316/02122003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005867187

KAZBEK RESTAURAÇÃO, REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 643
(Cascais); número e data da apresentação: PC-9321/02122003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005840092

KAZBEKDOIS — PUBLICAÇÕES, IMP. DE JORNAIS,
REVISTAS, LIVROS, MATERIAL ÁUDIO, VÍDEO,

ALUGUER, VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 524
(Cascais); número e data da apresentação: PC-9322/02122003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005840432

DESÁRIO — OBJECTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05601
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502615354; núme-
ros e data das apresentações: 516 e 517/04032004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2000774334

ALEXANDRE & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 772
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505099255; núme-
ros e data dos requerimentos: 9517 e 9518/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de
2001 e 2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005814423

AUTO TÁXIS SIMÃO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 770
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504532260; número
e data da apresentação: 10 463/311203.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2001189877

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ASUCARIS — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 200/050314; identificação de pessoa colectiva n.º 507221974;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/050314.

Certifico que Danielle de Santana da Silva, solteira, maior, Aveni-
da de Elias Garcia, 115, 1.º, esquerdo, Lisboa, constitui uma sociedade
unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação ASUCARIS — Comércio de
Equipamento Informático, Unipessoal, L.da, tem a sua sede em Lis-
boa, na Avenida de Elias Garcia, 115, 1.º, esquerdo, freguesia de Nos-
sa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem o seguinte objecto: compra, renda, distribuição,
venda por correio e internet, importação e exportação de equipa-

mentos informáticos. hardware e software e consumíveis, importa-
ção e exportação de todo o tipo de electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à quota da sócia Danielle de Santana da Silva.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a terceiros, no todo ou em parte, depende sem-
pre do consentia lento da sociedade. a quem é atribuído o direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

Poderes

A sócia única fica, desde já, autorizada a celebrar todo e qualquer
negócio jurídico que se mostre necessário à prossecução da actividade
da sociedade contemplada no objecto social.

ARTIGO 6.º

Gerência

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Danielle de
Santana da Silva, que fica desde já nomeada gerente, vinculando-se a
sociedade com a sua assinatura.

ARTIGO 7.º

Os balanços anuais são referentes a 31 de Dezembro do ano a que
respeitarem e os lucros de cada exercício necessariamente serão apli-
cados de acordo com a deliberação que for tomada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A gerente, Danielle de Santana da Silva, fica desde já autorizada a
proceder ao levantamento da quantia correspondente ao capital so-
cial, a fim de fazer face a despesas de instalação e desenvolvimento
da sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira Carvalho. 2011345464

DIARYBOOK — APOIO E GESTÃO A CONTABILIDADE
E CONDOMÍNIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 160/050225; identificação de pessoa colectiva n.º 507172655;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 16/050225.

Certifico que Tiago João Monchique Rodrigues constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DIARYBOOK — Apoio e Ges-
tão a Contabilidade e Condomínios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Guilhermina Suggia, 7, rés-do-chão, esquerdo, 1700-224
Lisboa, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples decisão, a gerência poderá transferir a sua sede
para outro local.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de contabilidades a empresas
e condomínios e consultadoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a duas
vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2009235703

AVIVA VIE — SOCIÉTÉ ANONYME D´ASSURANCES
VIE ET DE CAPITALISATION

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 125/890414; identificação de pessoa colectiva
n.º 980022495; inscrição n.º 05; números e data das apresentações:
01 e 02/040302.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato:
Firma — AVIVA VIE — Société Anonyme d’Assurances Vie et de

Capitalisation.
Sede da representação: Avenida da República, 57, 1.º, freguesia de

Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2005449059

ESTREMÁRIO — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 413/050628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502473280; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
11/050628.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e transformação em sociedade anónima e desig-

nação dos órgãos sociais:
Reforço: 25 120,22 euros, realizado em dinheiro pelos actuais só-

cios com a quantia de 60,11 euros cada um e pela entrada dos novos
sócios, Sineide Cristina Alcântara, casada com Fernando José dos Santos
Freire, separação de bens, Rua de Atneu Comercial, lote 10, 5.º, direi-
to, Santarém, com a quantia de 20 000 euros, VIGOINVESTE — socie-
dade Imobiliária e Investimentos, L.da, com sede na Avenida da Li-
berdade, 202, 4.º, esquerdo, freguesia de Coração de Jesus, Lisboa, e
Lezíria — Imobiliária e Investimentos, S. A., com sede na Rua de Nuno
Velho Pereira, 9, 2.º, esquerdo, freguesia de Marvila, Santarém, com
a quantia de 2500 euros cada um, passando a reger-se pelos seguintes
estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ESTREMÁRIO — Sociedade Agrí-
cola e Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Praça de Nuno Rodrigues dos San-
tos, 7, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa,
podendo ser transferida por simples deliberação da Administração para
outro local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar,
transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações, ou quaisquer
outras formas locais de representação, em território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto culturas agrícolas, compra, ad-
ministração, alienação de bens imóveis, próprios e alheios, compra
de prédios rústicos e urbanos, revenda dos adquiridos para esse fim,
gestão de imóveis próprios, indústria de hotelaria e turismo projec-
tos para construção civil, urbanístico e ainda o exercício da cons-
trução.

2 — Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código das
sociedades Comerciais, a sociedade poderá ainda adquirir participações
de capital, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, em ou-
tras sociedades, qualquer que seja o seu objecto social, e bem assim
adquirir participações dê capital em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de setenta e cinco mil euros, dividido e re-
presentado por quinze mil acções, cada uma do valor nominal de 5
euros, encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

2 — As acções poderão ser ao portador ou nominativas, registadas
ou não e reciprocamente convertíveis, podendo revestir forma mera-
mente escriturai.

3 — Pode haver títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções, sendo
permitida a sua concentração ou divisão nos termos da lei.

4 — Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das ac-
ções, são assinados por administrador, podendo a assinatura ser de
chancela.

ARTIGO 5.º

1 — Os accionistas têm direito de preferência, na proporção das
acções que já possuírem, relativamente, à alienação inter vivos, one-
rosa ou gratuita, das acções nominativas que os outros accionistas se
proponham fazer.

ARTIGO 6.º

Sem prejuízo do estatuído em disposições legais imperativas, a socie-
dade pode adquirir acções próprias, aliená-las, e realizar em relação às
mesmas quaisquer outras operações.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade pode exigir aos accionistas prestações até ao quín-
tuplo do capital social, a título gratuito e pelo prazo de cinco anos,
desde que deliberado por unanimidade.

2 — Os accionistas poderão efectuar à sociedade os suprimentos
que esta carecer, em termos e condições previamente aprovados em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações ou outros títulos nos termos
e condições que vierem a ser definidos pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e por um
secretário, que podem ser accionistas ou não, eleitos por quatro anos
pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Além das demais competências fixadas na lei, compete à assem-
bleia geral fixar as remunerações dos órgãos sociais.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 11.º

1 — A gestão das actividades sociais e a representação da socie-
dade compete a uma administração, composta por um único adminis-
trador, o qual obriga validamente a sociedade, ou por um número
ímpar de membros até ao limite de cinco, accionistas ou não, eleitos
em assembleia geral por um período de quatro anos, e dispensados de
caução, consoante for por esta deliberado e dentro dos condicionalis-
mos legais.

2 — Quando a administração for constituída por mais de um admi-
nistrador, assumirá a forma de conselho de administração, sendo um
deles o respectivo presidente logo eleito em tal qualidade.
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3 — Terminado o período de quatro anos a que se refere o número
um deste artigo sem que, entretanto, se tenha procedido à eleição de
novos membros, a administração manter-se-á em exercício até que
essa eleição se realize.

4 — É sempre permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos
membros da administração.

ARTIGO 12.º

1 — Sem prejuízo das demais atribuições que lhe são confiadas por
lei e pelos presentes estatutos, competem à administração os mais
amplos poderes de gestão das actividades sociais e de representação
da sociedade.

2 — De um modo especial, compete à administração:
a) Constituir mandatários da sociedade;
b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros;
c) Admitir e despedir pessoal;
d) Decidir sobre a participação no capital de outras sociedades.

ARTIGO 13.º

1 — Quando haja conselho de administração e para que a socie-
dade se considere validamente obrigada é necessária a intervenção de
dois administradores, salvo nos actos de mero expediente em que basta
a intervenção de qualquer um dos administradores.

2 — Compete ao conselho de administração definir quais os actos
que devem ser considerados de mero expediente para efeitos do dis-
posto no número anterior.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 14.º

A fiscalização da actividade social será exercida por um fiscal úni-
co e um suplente ou por um conselho fiscal composto por três mem-
bros efectivos e um suplente, conforme for deliberado pela assem-
bleia geral dentro dos condicionalismos legais, eleitos por um período
de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 16.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia geral de-
liberar.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral pode deliberar a derrogação de qualquer preceito
dispositivo do Código das sociedade Comerciais.

ARTIGO 17.º

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2005-2009 os se-
guintes titulares dos órgãos sociais:

Administrador único — Sineide Cristina Alcântara.
Assembleia geral: presidente — Dr. Francisco Antunes Luís; secre-

tário — Eurico José Fernandes Matias.
Fiscal único — Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da

Silva, SROC (n.º 167), representada por Manuel Henrique Martins da
Silva (ROC n.º 860), e com residência profissional na Avenida do In-
fante Santo, 347, 3.º, direito, 1350-177 Lisboa, suplente — Manuel
Neta Pinheiro, ROC n.º 894 e com residência profissional na Rua do
Professor Henrique Barros, 4, 10.º, C, 2685 Prior Velho.

Mais certifica que a sociedade se designava anteriormente Mário —
Sociedade Construtora e Imobiliária, L.da, e transferiu a sua sede do
concelho de Almeirim para o concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2010768906

AMADEU & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6236/961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503732435;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 39/20011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 582 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,

com as quantias de 277 348$ e 305 062$.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de dois
mil trezentos e oitenta e um euros do sócio Amadeu de Paiva e uma
de dois mil seiscentos e dezanove euros da sócia Isaura de Jesus Al-
meida de Paiva.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000295301

BATUQUE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 230/20040115; identificação de pessoa colectiva
n.º 506828093; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/
20040115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Batuque — Actividades Hoteleiras, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Ar-
mazém 255, freguesia de Santos, concelho de Lisboa, podendo o con-
celho de administração deslocá-la para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto consiste na exploração de restaurantes, bares, snack-bar
e actividades similiares.

ARTIGO 4.º

A criação e extinção de sucursais, agências, filias, delegações e outras
formas locais de representação no país ou no estrangeiro compete ao
conselho de administração, sem dependência de deliberação dos accio-
nistas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinquenta mil euros, dividido em dez mil ac-
ções no valor nominal de cinco euros.

ARTIGO 6.º

O capital está totalmente subscrito e realizado em dinheiro da se-
guinte forma:

Pela accionista Sandra Maria Moreira Nogueira quarenta mil euros
e por cada um dos restantes accionistas dois mil e quinhentos euros
cada.

ARTIGO 7.º

O aumento de capital por novas entradas em dinheiro poderá ser
deliberado em assembleia geral, por uma ou mais vezes, sem limite.

ARTIGO 8.º

As acções são ao portador, podendo ter a forma escritural, e per-
mitindo-se a sua convenção nos termos da lei.
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ARTIGO 9.º

Podem ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 10 000
acções. Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
uma das escrituras ser chancela autorizada pelo administrador respec-
tivo.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode adquirir acções próprias e aliená-las.

ARTIGO 11.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto até ao
montante de metade do capital, mediante deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 12.º

As acções que beneficiem de algum privilégio patrimonial podem
ficar sujeitas a remissão nos termos da deliberação da assembleia ge-
ral.

ARTIGO 13.º

A sociedade pode emitir obrigações, mesmo escriturais, por delibe-
ração da assembleia geral, cabendo aos accionistas direito de prefe-
rência na sua subscrição, na proporção das acções que detiverem.

CAPÍTULO III

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 14.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto, correspondendo um voto por cada 50 acções.

ARTIGO 15.º

 A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos pelos accionistas.

ARTIGO 16.º

A assembleia só poderá deliberar em primeira convocação com
participação de sócios que representem dois terços do capital social.

ARTIGO 17.º

A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente da mesa
com um mês de antecedência.

A convocatória fixará a data de segunda marcação para o caso de
não ser possível constituir a assembleia por falta de quórum, consti-
tuir-se-á então qualquer que seja o número de votantes e percentagem
do capital social que representem.

ARTIGO 18.º

A participação é proibida aos obrigacionistas e depende, quanto aos
accionistas do depósito das respectivas acções na sede sociailcom
10 dias de antecedência.

ARTIGO 19.º

Os instrumentos de representação voluntária dos sócios serão entre-
gues na sede até cinco dias antes da reunião convocada, podendo os
accionistas que sejam pessoas colectivas, conferir a representação a quem
livremente escolherem.

ARTIGO 20.º

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, salvo diferente disposição legal ou estatuária.

ARTIGO 21.º

A eleição dos órgãos sociais requer a aprovação por maioria abso-
luta do capital social, salvo em casos de segunda convocação, em que
funcionará a regra prevista na lei, cabendo o desempate ao presidente
da mesa na hipótese de se verificar igualdade entre as várias propos-
tas.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 22.º

O conselho de administração será composto por um número ímpar
de membros, de três a sete, conforme o estabelecido na respectiva
eleição.

ARTIGO 23.º

O presidente será indicado pela assembleia geral que eleger o con-
selho de administração e terá voto de qualidade.

ARTIGO 24.º

A responsabilidade de cada administrador é sujeita a caução de
montante a determinar, salvo diferente deliberação da assembleia a
proceder à eleição, a qual poderá dispensar caução.

ARTIGO 25.º

O conselho de administração é o órgão de gestão social, competin-
do-lhe deliberar sobre os assuntos e praticar todos os actos de admi-
nistração, incluindo designadamente a representação da sociedade em
juízo e fora dele, a confissão, desistência ou transacção em quaisquer
acções, a celebração de convenções de arbitragem, e, bem assim, a
aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imó-
veis.

ARTIGO 26.º

O conselho poderá eleger os seus poderes em um ou mais dos seus
membros, bem como encarregar um ou mais pessoais do desempe-
nho, em nome e por conta da sociedade , da execução temporária ou
permanente de determinados actos de gestão gera, conferindo-lhes para
tal os devidos mandatos em forma legal.

ARTIGO 27.º

A sociedade obriga-se a:
a) Com assinatura de dois administradores, sendo sempre obrigató-

ria a assinatura do presidente;
b) Com a assinatura do presidente e de um procurador dentro dos

limites da respectiva procuração quanto a este último;
c) Com a assinatura de dois mandatários constituídos para prática

de actos certos e determinados;
d) Com a assinatura de um administrador se tal for deliberado pelo

próprio conselho.
ARTIGO 28.º

O conselho de administração estabelecerá as regras do seu funcio-
namento, de acordo com a lei e as seguintes normas:

a) As reuniões terão lugar onde e quando o exigir o interesse social,
b) A convocação, verbal ou por escrito, competirá ao presidente

ou a dois administradores;
c) Será permitida a representação de um administrador por outro

que exercerá o direito de voto por correspondência em nome e sob
responsabilidade do representado;

d) Será admitido o voto por correspondência;
e) A forma exigida para a representação e para o voto ausente

será a carta manuscrita ao presidente.

ARTIGO 29.º

A remuneração dos administradores será estabelecida em assembleia
geral ou por comissão de três accionistas nomeados por aquela.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 30.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 — O fiscal único e o suplente são eleitos quadrenalmente pela

assembleia geral.
ARTIGO 31.º

O fiscal será remunerado nos termos a estabelecer pela administra-
ção geral ou por comissão de três accionistas a designar por aquela.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 32.º

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas e
o balanço com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 33.º

Os lucros líquido do exercício, depois de deduzida a percentagem da
reserva legal, terão a aplicação que for em assembleia geral por mai-
oria de dois terços dos votos emitidos.
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ARTIGO 34.º

Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos por períodos de quatro
anos e manter-se-ão até sua efectiva substituição, ficando permitidas
a reeleição sem quaisquer limites.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552903

DEPILTOTAL — DEPILAÇÃO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 057/020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506140733;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/020604.

Certifico que Nove — Sociedade Gestora de Participações Sociais,
S. A., com sede na Rua de José António Serrano, 5, 1 .º, Pena, Lisboa,
Luís Carlos Catarino Barreiros Cascais Brás, casado com Lucília Maria
dos Santos Mendes Brás, na comunhão de adquiridos, Rua de Teófilo
Carvalho dos Santos, 8, 1.º, esquerdo, Lisboa, Mário José Moreira
Teixeira, casado com Teresa Maria Beleza da Silva Teixeira, na comu-
nhão de adquiridos, Avenida da Reserva Natural Estuário do Tejo, 9,
Verdizela, Corroios, Seixal e Armando Silva Cruz, casado com Maria
Odete Ferreira Lopes Silva Cruz, na comunhão de adquiridos, Rua de
D. Fuas Roupinho, 35, 3.º, esquerdo, Lisboa, constituem uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DEPILTOTAL — Depilação e
Estética, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Mar-
quês de Tomar, 5-B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho
de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação exportação,
representações e distribuição em veículos ligeiros de produtos de cos-
mética, naturais beleza, acessórios e equipamentos. Prestação de ser-
viços médicos e de estética e instituto de beleza e depilação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo
uma do valor nominal de vinte mil euros titulada pela sociedade
Nove — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., uma do valor
nominal de treze mil euros titulada pelo sócio Luís Carlos Catarino
Barreiros Cascais Brás e duas do valor nominal de oito mil e quinhen-
tos euros cada uma, titulada uma por cada um dos sócios Mário José
Moreira Teixeira e Armando Silva Cruz.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global correspondente ao capital social, bem como
podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
nos termos e condições que foram aprovadas em assembleia geral,
por maioria qualificada de votos correspondentes ao capita social.

ARTIGO 5.º

1 — São livres as cessões de quotas, no todo ou em parte, entre os
sócios, para o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.

2 — A cessão de quotas a favor de estranhos depende da prévia
autorização da sociedade, por deliberação tomada em assembleia ge-
ral, com observância do seguinte:

O sócio que pretender ceder a totalidade ou parte da sua quota in-
formará a sociedade e os demais sócios, por carta registada, com aviso
de recepção, indicando o nome do pretenso cessionário e as condi-
ções da cessão.

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade incumbe a uma gerência, cons-
tituída por um mínimo de dois e um máximo de cinco membros, que
podem ser sócios ou pessoas estranhas à sociedade, a eleger em as-
sembleia geral.

2 — Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 — Os gerentes podem delegar em algum ou alguns deles a com-
petência para determinados negócios ou espécie de negócios, sendo a
sociedade vinculada pelos gerentes delgados no âmbito e limites da
respectiva delegação.

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

5 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís Carlos Cata-
rino Barreiros Cascais Brás, Mário José Moreira Teixeira e Armando
Silva Cruz e o não sócio Regojo Velasco, casado, residente na Rua de
António Lourenço Borges, 6, 8.º, esquerdo, Miraflores, Oeiras, em
representação da sócia Nove — Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A.

ARTIGO 7.º

Competem à gerência os mais amplos poderes de administração,
decorrentes da lei e do presente contrato, ficando desde já autorizada
para representar a sociedade em juízo e for a dele, activa e passiva-
mente.

ARTIGO 8.º

A sociedade tem a faculdade de amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando as quotas tenham sido objecto de penhora, arresto, ar-

rolamento, adjudicação ou venda judicial;
c) Quando em partilha, por motivo de separação judicial de pesso-

as e bens ou de divórcio, a quota não seja adjudicada ao seu titular.
d) Se os titulares fizerem perigar o património da sociedade, ou

prejudicarem por qualquer forma, o regular andamento dos negócios
sociais ou puserem em causa o bom nome da sociedade:

ARTIGO 9.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 10.º

No caso de falecimento de um soco deverão os respectivos herdei-
ros nomear, de entre si, um que a todos represente, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

ARTIGO 11.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 12.º

Ficar, desde já, autorizados os actuais sócios a ceder no todo ou em
parte a sua quota a uma ou mais sociedades de que sejam sócios.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 1000285622

AMARO JÚLIO — NÚCLEO VASCULAR
DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 033/050106; identificação de pessoa colectiva n.º 507185609;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/050106.

Certifico que Eduardo Manuel Amaro Júlio, divorciado, Estrada da
Luz, 6, 8.º, esquerdo, Lisboa, Ana Patrícia Casal Amaro Júlio, soltei-
ra, maior, Estrada da Luz, 68, 2.º, B, Lisboa, e Ana Catarina Casal
Amaro Júlio, solteira, maior, Estrada da Luz, 68, 2.º, B, Lisboa, cons-
tituem uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-
tada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Amaro Júlio — Núcleo Vascular de
Diagnóstico, L.da, com sede em Lisboa, na Estrada da Luz, 68, 2.º, B,
freguesia de São Domingos de Benfica.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
cirurgia geral, vascular e ginecologia, obstetrícia e serviços afins.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado em di-
nheiro, de cinco mil euros, correspondente à soma das seguintes quo-
tas dos sócios: uma de quatro mil e quinhentos euros, de Eduardo
Manuel Amaro Júlio; uma de duzentos e cinquenta euros, de Ana
Patrícia Casal Amaro Júlio; e uma de duzentos e cinquenta euros, de
Ana Catarina Casal Amaro Júlio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, dispensadas de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertencem ao sócio Eduardo Manuel Amaro Júlio, que desde
já fica nomeado gerente.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente, em
todos os actos e contratos, incluindo nos de aquisição, alienação e
oneração de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência, excepto se a lei
prescrever outra forma de convocação.

Que, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) n.º 4 do
artigo 202.º do Código da sociedades Comercias, a gerência da socie-
dade fica desde já autorizada a movimentar a conta relativa ao depó-
sito das entradas de capital, podendo levantar as quantias de que ne-
cessitar para pagamento das despesas inerentes à constituição e
instalação da sociedade, necessárias ao início da sua actividade.

Que, nos termos e para os efeitos do estabelecido no n.º 1, alínea d),
do artigo 19.º do referido Código, a sociedade fica autorizada a cele-
brar qualquer negócio jurídico, assumindo desde já todos os direitos e
obrigações dele decorrentes.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 2010535162

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2396/910814; identificação de pessoa colectiva n.º 502607084;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 35 e inscrições n.os 39 e 40;
números e data das apresentações: 20, 22 e 24/050524.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções dos administradores Alberto Alves de Oli-
veira Pinto e Jorge Augusto Alves Gonçalves, por terem renunciado
em 20 de Abril de 2005 e o fiscal único e suplente por terem renun-
ciado em 30 de Março de 2005.

2.º Nomeação de administradores e fiscal único para o quadriénio
em curso, por deliberação de 20 de Abril de 2005:

Presidente — João Filipe Maia de Lima Mayer, Alto da Barra, blo-
co B, 11, 6.º, direito, Oeiras; vogal — Rafael Bermejo Blanco, Ma-
drid, Calle Pinar, 15, 2.º, C, Espanha.

Fiscal único — Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Ave-
nida da Liberdade, 245, 8.º, letra A, Lisboa; suplente — Jorge Manuel
Santos Costa, ROC, Avenida de Barbosa du Bocage, 107, 3.º, letra B.

3.º Nomeação da comissão executiva em 20 de Abril de 2005.
Presidente — António Pedro Pujol González.
Vogais — César Alexandre Xisto, Jesus Rodriguez Fernández, Adria-

no Manuel da Rocha Carvalho e José Manuel Piriquito Costa.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2011141001

ALL MEETINGS — EVENTOS, CONGRESSOS,
INTÉRPRETES E TRADUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 770/040903; identificação de pessoa colectiva
n.º 507063775; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
040903.

Certifico que Pedro Tiago de Oliveira dos Santos Pereira, solteiro,
maior, e João Manuel Salgueiro da Silva Mouta, divorciado, Rua de
Sampaio Bruno, 56, 4.º, esquerdo, Lisboa, constituem uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede social e formas locais de representação

A sociedade adopta a denominação All Meetings — Eventos, Con-
gressos, Intérpretes e Tradutores, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Sampaio Bruno, 56, 4.º, esquerdo, freguesia de Santo Condestável,
concelho de Lisboa.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social da socie-
dade dentro do mesmo concelho, para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar ou extinguir filiais, agências ou outras
formas de representação da sociedade no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a organização, produção e re-
alização de eventos nacionais e internacionais e a prestação de servi-
ços de secretariado, tradução e interpretação.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, subscrito e integralmente realizado em dinheiro, é
de doze mil e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de seis mil cento e vinte e cinco euros titulada
pelo sócio Pedro Tiago de Oliveira dos Santos Pereira e outra do valor
nominal de seis mil trezentos e setenta e cinco euros titulada pelo
sócio João Manuel Salgueiro da Silva Mouta.

ARTIGO 4.º

Participações da sociedade

A sociedade, por deliberação da gerência, poderá participar em
agrupamentos complementares de empresas, no capital social de ou-
tras sociedades, reguladas ou não por leis especiais, criar novas socie-
dades ou participar na sua criação, mesmo com objecto diferente do
seu, pela forma que entender mais conveniente, podendo, ainda,
associar-se a quaisquer entidades singulares ou colectivas, e colaborar
com elas através da sua direcção ou fiscalização, ou nelas tomar inte-
resses sob qualquer forma.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao limite global de doze mil e quinhentos euros.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas a terceiros, no todo ou em parte, fica
condicionada ao consentimento da sociedade, a quem é atribuído o
direito de preferência, que se devolverá aos sócios não cedentes, se
aquela o não exercer.

2 — O sócio cedente deverá comunicar a sua intenção de cessão à
sociedade mediante comunicação escrita registada com aviso de re-
cepção.

3 — O direito de preferência aludido no número um do presente
artigo deverá ser exercido pela sociedade no prazo de sessenta dias
após a recepção da comunicação referida, ou no mesmo prazo, pelos
sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Amortização das quotas

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Por exoneração ou exclusão de qualquer sócio;
d) Por falência ou insolvência de qualquer sócio;
e) Quando qualquer sócio tenha constituído a quota ou parte dela

em garantia ou caução de alguma obrigação, sem prévio consentimento
da sociedade;

f) Quando o sócio intentar qualquer acção contra a sociedade;
g) Quando por qualquer motivo a quota for penhorada, arrestada,

arrolada, apreendida, arrematada, vendida ou adjudicada a não sócio
em juízo, seja qual for a natureza do processo judicial.
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2 — Salvo disposição legal imperativa em contrário, a quota será
amortizada pelo valor constante do último balanço aprovado.

3 — A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, baseada
na verificação dos respectivos pressupostos legais e contratuais, e torna-
-se eficaz mediante comunicação dirigida ao sócio por ela afectado.

4 — A deliberação deve ser tomada no prazo de noventa dias,
contados do conhecimento, pela gerência da sociedade, do facto que
lhe der causa.

5 — O pagamento da contrapartida é fraccionado em duas presta-
ções, a efectuar dentro dos seis meses e um ano, respectivamente,
após a comunicação dirigida ao sócio afectado pela amortização.

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

ARTIGO 8.º

Gerência da sociedade

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou a não
sócios, vinculando-se a sociedade pela intervenção de um gerente.

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

3 — A gerência em ampliação dos seus poderes, fica, desde já, au-
torizada a praticar os seguintes actos:

a) Comprar, onerar e alienar qualquer bem móvel ou imóvel;
b) Celebrar contratos de locação financeira, de trespasse de estabe-

lecimento comercial e de arrendamento de qualquer imóvel, com vis-
ta à prossecução do objecto social da sociedade, podendo alterar e
rescindir os mesmos;

c) Subscrever ou adquirir, alienar ou onerar participações, noutras
sociedades.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

Salvo se a lei exigir outras formalidades ou estabelecer prazo mais
longo, as assembleias gerais serão convocadas por meio de carta re-
gistada com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com pelo menos
quinze dias de antecedência, ou através de protocolo.

ARTIGO 10.º

Destino dos lucros

Os lucros do exercício anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal ou outras que vierem a ser constitu-
ídas pela sociedade, não têm que ser distribuídas pelos sócios, depen-
dendo o destino a dar-lhes da deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Resolução de conflitos

Para a resolução de qualquer conflito emergente do presente con-
trato, as partes elegem, desde já, o foro da comarca de Lisboa.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Salgueiro
da Silva Mouta.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado no banco, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

3 — A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos 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 artigo 5.º, e de harmo-
nia com o artigo 19.º, do Código das sociedades Comerciais, e quais-
quer outros aplicáveis do citado diploma legal.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 2010535979

AGAIRRUTI — ESTUDOS, PROJECTOS E REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 246; identificação de pessoa colectiva n.º 506823873; data
da inscrição: 15072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2009136403

A. JACINTO & PEREIRA DA SILVA, SROC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 724; identificação de pessoa colectiva n.º 506388557; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2011189187

AREZ & AMARAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 007; identificação de pessoa colectiva n.º 506150615; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2009168429

AMBOFISCAL — CONSULTORES FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 836; identificação de pessoa colectiva n.º 504538616; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2011189209

BRUNOSOFT — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 414; identificação de pessoa colectiva n.º 505673649; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2004298910

ARQUELANDE — ARQUITECTURA PAISAGISTA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 155; identificação de pessoa colectiva n.º 505478331; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010024338
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DELTA LÍNGUA — SERVIÇOS DE TRADUÇÃO
E CONSULTORIA DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8936; identificação de pessoa colectiva n.º 504850326; data da
inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010522770

AZEVEDO RODRIGUES CONSULTORIA
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8060; identificação de pessoa colectiva n.º 503094609; data da
inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2009168402

ESFERA AZUL — COMÉRCIO DE MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8170; identificação de pessoa colectiva n.º 504303287; data da
inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010481690

EUGÉNIO BRANCO — GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1167; identificação de pessoa colectiva n.º 512023530; data da
inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010549236

AGÊNCIA AUTOMOBILÍSTICA AMAROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 186; identificação de pessoa colectiva n.º 500543518; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2002509662

ESSE — PAPELARIA E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 285; identificação de pessoa colectiva n.º 500500045; data
da inscrição: 15072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2009826728

BONJARDIM — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 607; identificação de pessoa colectiva n.º 500489840; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2009168410

ALPIA — SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 509; identificação de pessoa colectiva n.º 500769320; data
da inscrição: 05092005.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010519183

ALICE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 299; identificação de pessoa colectiva n.º 500308918; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2011209030

AEROPROJECTO, GABINETE DE ESTUDOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 522; identificação de pessoa colectiva n.º 500852715; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010037650

AUGUSTO VASCO COSTA — PLANEAMENTO
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 953; identificação de pessoa colectiva n.º 501156968; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010037642
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E. P. O. — ENGENHARIA, PROJECTOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 974; identificação de pessoa colectiva n.º 500815259; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010037561

ACP — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1499; identificação de pessoa colectiva n.º 501179488; data da
inscrição: 19072005.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010549430

ARQ.G — ARQUITECTURA E GESTÃO DE PROJECTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9440; identificação de pessoa colectiva n.º 505114364; data da
inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010024320

AURIGA LISBOA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 765; identificação de pessoa colectiva n.º 507070100; data
da inscrição: 080705.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010490746

EASYTAX — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6599; identificação de pessoa colectiva n.º 503857947; data da
inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010037545

ESTÚDIO DIDÁCTICO — PRODUTOS EDUCATIVOS
E CIENTÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 167; identificação de pessoa colectiva n.º 505648365; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete Gomes
Coelho da Silva. 2010024311

E. C. O. — ENGENHARIA E COORDENAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 239; identificação de pessoa colectiva n.º 502022175; data
da inscrição: 15072005.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009878809

ARCAGESTE — GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3530; identificação de pessoa colectiva n.º 502895756; data da
inscrição: 220705.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2011200750

ARMEIOS — INSUFLÁVEIS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3419; identificação de pessoa colectiva n.º 502863544; data da
inscrição: 15072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008184471

DOCMASTER, CONSULTORES EM DOCUMENTAÇÃO
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 406/040324; identificação de pessoa colectiva n.º 506840506;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/040324.

Certifico que José Manuel Miranda do Rosário, divorciado, resi-
dente na Rua de Eduardo da Cunha Serrão, 7, rés-do-chão, direito,
Santiago, Sesimbra, Sandra de Jesus Ferreira Leite, solteira, maior,
residente na Rua de Pedro Andrade de Caminha, 25, 4.º, esquerdo,
Queluz, Sintra, Isabel Alexandra Caronho Queiroz da Fonseca, divor-
ciada, residente na Rua de Manuel Ferreira, 23, rés-do-chão, C, Linda-
-a-Velha, Oeiras, Paulo Jorge Cândido Fernandes, casado com Lurdes
Isabel Godinho dos Santos, na comunhão de adquiridos, residente na
Rua do Conde de Monsaraz, 3, Fanqueiro, Loures, Ana Maria Ganilho
Lopes Jesus de Sousa de Paiva Brandão, casada com Álvaro Miranda
Santos de Paiva Brandão, na separação de bens, residente na Rua do
1.º de Maio, 144, 3.º, esquerdo, Alcântara, Lisboa, e Paula Maria de
Oliveira Malheiro, divorciada, Rua da Cidade de Bolama, lote 21, 7.º,
esquerdo, frente, Santa Maria dos Olivais, Lisboa, constituem uma
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação DOCMASTER, Consultores em
Documentação e Sistemas de Informação, L.da, e tem a sua sede na
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freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa, à Rua de Augusto
Gil, 5.º, esquerdo, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em consultoria de soluções de gestão docu-
mental; consultoria em sistemas empresariais de informação; consul-
toria em soluções empresariais de alarmistíca e de controlo energéti-
co; desenvolvimento e implementação de soluções aplicacionais de
alarmística; desenvolvimento e implementação de soluções aplicaci-
onais de gestão de energia; outsourcing; desenvolvimento e comerci-
alização de software e de produtos em geral ; prestação de serviços
em geral e de formação nas áreas de especialização; formação local e
vídeo formação nas áreas de especialidade .

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de sete quotas :

a) Uma quota no valor nominal de dois mil euros pertencente ao
sócio José Manuel Miranda do Rosário;

b) Uma no valor de mil trezentos e cinquenta euros pertencente
ao sócio Paulo Jorge Cândido Fernandes;

c) Duas no valor nominal de quinhentos euros cada pertencendo
uma a cada um dos sócios Isabel Alexandra Caronho Queiroz da Fon-
seca e José Manuel Miranda do Rosário;

d) Duas no valor nominal de duzentos e cinquenta euros cada,
pertencendo uma a cada uma das sócias Ana Maria Ganilho Lopes,
Jesus de Sousa de Paiva Brandão e Paula Maria de Oliveira Malheiro;

e) Uma outra no valor nominal de cento e cinquenta euros perten-
cente à sócia Sandra de Jesus Ferreira Leite.

4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução .

2 — Fica desde já nomeado gerente José Manuel Miranda do Rosário.
3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e

na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
um gerente .

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

5.º

1 — Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode sem consenti-
mento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

2 — No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, 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 demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de quinze dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade poderá
deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular ;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-

mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar a
pertencer ao respectivo titular.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do número um será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-
mente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa ; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade peio seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2010486943

BIOKUAKE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 208/050317; identificação de pessoa colectiva n.º 507118022;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/050317.

Certifico que Maria Raquel Andrade de Sousa constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Biokuake Distribuição de Produ-
tos Alimentares, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta de San-
to António, 1, Núcleo 2, 2.º, F, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade pode-
rá ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem como objecto social importação e distribuição de
produtos alimentares, higiene e saúde.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de cinco
mil euros, encontrando-se representado por uma única de igual valor
nominal, pertencente à única sócia.

4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não nos termos deliberados em assembleia geral, pertence à única
sócia Maria Raquel Andrade de Sousa, desde já nomeada gerente.
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2 — A sociedade fica vinculada em todos os actos e contratos que
envolvam responsabilidade para a mesma, com a intervenção do ge-
rente nomeado.

5.º

A sócia pode a todo o tempo converter a sociedade em sociedade
por quotas plural, através de divisão e cessão de quota ou de aumento
de capital por entrada de um novo sócio.

6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao limite de vinte
e cinco mil euros.

7.º

Por morte ou interdição do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros ou representante legal, nomeando aqueles, um que a
todos represente na quota indivisa.

8.º

A sócia fica desde já autorizada a celebrar quaisquer contratos com
a sociedade, com vista à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Oliveira.
2004621052

DENTES DO OFÍCIO — LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 575/030203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506383393; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
21/030203.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial e
designação de gerentes da sociedade em epígrafe que se regerá pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dentes do Ofício — Laboratório de
Prótese Dentária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade Cabinda, 16,
rés-do-chão, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lis-
boa.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de laboratório de prótese
dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma quota de dois
mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Maria Susana Cardoso
Pereira Teixeira de Azevedo, uma quota de dois mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Luís Miguel Gomes Caetanito.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, consoante
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
Maria Susana Cardoso Pereira Teixeira de Azevedo e Luís Miguel
Gomes Caetanito, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante igual ao dobro de capital social, mediante delibe-
ração unânime da assembleia geral tornada pela totalidade dos votos
correspondentes ao capital social.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a divisão e cessão de quotas, entre sócios, e entre estes
e a sociedade.

2 — A cessão de quotas a terceiros à sociedade carece sempre do
consentimento desta, à qual se reserva em primeiro lugar, e aos só-
cios não cedentes em segundo lugar, o direito de preferência.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2010539699

SYNERGOS — CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 786; identificação de pessoa colectiva n.º 506551695; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 01/051011.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato em sociedade por quo-

tas plural.
Reforço — 5000 euros, realizado em dinheiro pelo sócio João

Carlos de Sousa Godinho Mendes.
Firma — SYNERGOS — Consultoria de Gestão, L.da

Capital: 10 000 euros
Sócios e quotas:
1 — Anne-Lise Weiler Nunes da Silva casada com João Carlos de

Sousa Godinho Mendes, separação de bens, Avenida de Miguel Bom-
barda, 128, rés-do-chão, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, Lisboa — 5000 euros.

2 — João Carlos de Sousa Godinho Mendes, casado e residente com
a anterior — 5000 euros.

Sede: Avenida de Miguel Bombarda, 128, rés-do-chão, direito, fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Gerente designado — João Carlos de Sousa Godinho Mendes.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2009146611

ALTO DAS CAMAREIRAS — COOPERATIVA
DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 571/20020807; identificação de pessoa colectiva n.º 506210456;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 32/20020807.

Certifico que foi registada a constituição de cooperativa que se regerá
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação e afins.

ARTIGO 1.º

1 — É constituída, regendo-se pelo Código Cooperativo, por estes
Estatutos, pelo regulamento interno e demais legislação aplicável, a
cooperativa denominada Alto das Camareiras — Cooperativa de Ha-
bitação, C. R. L.

2 — A cooperativa insere-se no ramo da habitação e construção
do sector cooperativo.

ARTIGO 2.º

A cooperativa tem a sua sede na Rua de Aprígio Mafra, 17-A, fre-
guesia de São João de Brito, concelho de Lisboa. A direcção poderá,
caso se justifique, transferir a sua sede, sem prejuízo das inerentes
obrigações registrais, bem como abrir delegações ou filiais.

ARTIGO 3.º

1 — A cooperativa tem como objecto principal a construção ou a
sua promoção e aquisição de fogos para habitação dos seus membros,
bem como a sua reparação ou remodelação e a administração dos
mesmos.

2 — Subsidiariamente, pode a cooperativa desenvolver actividades
que embora próprias de outros ramos do sector cooperativo, contri-
buam para a satisfação das necessidades culturais, sociais, materiais,
económicas e de qualidade de vida dos seus membros.

3 — A título complementar, pode a cooperativa realizar opera-
ções com não cooperadores de acordo com o estipulado nas disposi-
ções legais aplicáveis às cooperativas de habitação.
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CAPÍTULO II

Do capital e reservas

ARTIGO 4.º

1 — O capital social da cooperativa é variável, sendo o montante
mínimo inicial de cinco mil euros, constituído por títulos de capital,
nominativos, no valor unitário de cinco euros cada um.

2 — O capital social da cooperativa encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e subscrito pelos cooperadores fundadores.

3 — O capital da cooperativa será aumentado, pela emissão de
novos títulos, sempre que se torne necessário pela admissão de novos
cooperadores ou por novas subscrições por parte dos já existentes.

4 — Cada cooperador obriga-se a subscrever pelo menos setenta
títulos de capital no acto de admissão

ARTIGO 5.º

A transmissão dos títulos de capital e a sua aquisição pela coope-
rativa serão feitas nos termos legais e de acordo com o regulamento
interno, mediante autorização da direcção.

ARTIGO 6.º

Poderá a cooperativa, por decisão da assembleia geral, emitir títu-
los de investimento e fixar o juro, se for caso disso.

ARTIGO 7.º

1 — A cooperativa constitui as seguintes reservas:
a) Reserva legal;
b) Reserva para educação e formação cooperativa;
c) Reserva para conservação e reparação;
d) Reserva para construção;
2 — Por deliberação da assembleia geral, poderá a cooperativa

constituir outras reservas.
3 — As reservas serão subvencionadas, por decisão da assembleia

geral que fixará as percentagens a atribuir a cada uma delas, das jóias,
dos excedentes anuais e outras receitas, tendo em consideração o
previsto no Código Cooperativo e na legislação do ramo da habita-
ção e construção.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores, direitos e deveres, penalidades

ARTIGO 8.º

1 — Podem ser membros da cooperativa todas as pessoas que pre-
encham os requisitos legais, que declarem estarem dispostas a ela ade-
rirem livremente, acatando os princípios e legislação cooperativa e
subscreverem os presentes estatutos e o regulamento interno e, ainda:

a) Apresentem à direcção uma proposta de inscrição, subscrita pelo
proposto e por dois cooperadores;

b) Paguem em numerário, todos os títulos de capital, a quota ad-
ministrativa no valor fixado pela assembleia geral;

c) A admissão de novos membros é sempre condicionada à exis-
tência de projectos de habitação onde os novos candidatos possam
ser integrados.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, podem ser
membros da cooperativa pessoas de menoridade, observadas as condi-
ções dos presentes estatutos e suprida a sua incapacidade nos termos
do artigo 124.º do Código Civil e legislação aplicável.

3 — Não é impeditivo para o exercício de cargos sociais a eleição
de representantes de menores cooperantes, se for o caso

4 — Cada cooperador não poderá representar mais do que três
membros da cooperativa.

ARTIGO 9.º

1 — Os direitos e deveres dos cooperadores são os previstos nos
artigos 33.º e 34.º do Código Cooperativo .

2 — O exame da escrita, a que todos os cooperadores têm direito,
será fixado nos termos legais pela direcção

ARTIGO 10.º

1 — Os membros da cooperativa poderão solicitar a sua demissão
com um pré-aviso de trinta dias em relação ao final do ano social.

2 — Em caso de demissão ou exclusão do cooperador, os valores a
que tiver direito, títulos de capital e de investimento, serão devolvi-
dos no prazo máximo de doze meses.

ARTIGO 11.º

1 — Aos cooperadores que desrespeitem os presentes estatutos, os
regulamentos internos, as decisões dos órgãos sociais da cooperativa,
ou de qualquer forma a lesarem ou atentarem ao seu bom no poderão
ser aplicadas as seguintes sanções:

a) Repreensão registada;
b) Advertência ou multa;
c) Suspensão de direitos sociais até 60 dias:
d) Perda de mandato.
2 — A aplicação das sanções compete à direcção, com excepção

da exclusão que é da competência da assembleia geral, mediante a
organização, pela direcção, de um processo disciplinar escrito.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais, assembleia geral, direcção
e conselho fiscal

ARTIGO 12.º

1 — Os órgãos sociais da cooperativa são assembleia geral; direc-
ção; conselho fiscal.

2 — Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos por dois anos, por
listas indicando o lugar para que cada cooperador é proposto, e dois
suplentes para cada órgão social, podendo haver reeleição.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é o órgão máximo de decisão da coopera-
tiva, nela tomando parte todos os cooperadores no pleno exercício
dos seus direitos, cabendo a cada um, um voto.

2 — A assembleia geral pode deliberar a constituição de comissões
especiais, com vista à melhor prossecução dos objectivos da coopera-
tiva.

3 — A assembleia geral é dirigida por uma mesa composta por um
presidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordiná-
rias de acordo com as determinações do Código Cooperativo.

2 — A assembleia geral para eleição dos titulares dos órgãos so-
ciais da cooperativa, reunirá até 31 de Dezembro do ano correspon-
dente às eleições.

ARTIGO 15.º

A convocatória da assembleia geral, o quórum, a sua competência,
deliberação e votação, obedecem ao respectivo articulado ao Código
Cooperativo.

ARTIGO 16.º

1 — As deliberações da assembleia geral serão, em regra, tomadas
por maioria simples de votos com excepção das que a lei exige mai-
oria qualificada.

2 — As alterações dos estatutos serão apreciadas em assembleia
geral, expressamente convocada para o efeito, sendo exigida para
aprovação, maioria qualificada de dois terços dos votos.

ARTIGO 17.º

A direcção é composta por um presidente e dois vogais, um dos
quais substituirá o presidente nos seus impedimentos e faltas, quando
não houver vice-presidente, competindo-lhe nos termos legais, a ad-
ministração e a representação da cooperativa, sendo a sua competên-
cia e responsabilidade a definida pelo Código Cooperativo e ainda:

a) Negociar e contratar quaisquer empréstimos ou financiamentos,
outorgando em nome da cooperativa;

b) Negociar e contratar quaisquer empreitadas ou fornecimentos
que visem a prossecução do objecto da cooperativa.

ARTIGO 18.º

1 — A cooperativa obriga-se com as assinaturas de dois membros
da direcção sendo uma a do presidente.

2 — Nos documentos de pagamento e levantamento de fundos é
obrigatória a assinatura do tesoureiro.

3 — Nos actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer
membro da direcção.

ARTIGO 19.º

O concelho fiscal é composto por um presidente e dois vogais,
competindo-lhes, nos termos legais, o controlo e a fiscalização.
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CAPÍTULO V

Da propriedade dos fogos

ARTIGO 20.º

A cooperativa pratica os seguintes regimes de propriedade de fo-
gos:

a) Propriedade colectiva, com manutenção na cooperativa da pro-
priedade dos fogos;

b) Propriedade individual.

CAPÍTULO VI

Dos exercícios sociais, receitas e distribuição
de excedentes

ARTIGO 21.º

Constituem receitas da cooperativa:
1 — As resultantes da sua actividade;
2 — Quaisquer donativos ou subsídios recebidos.

ARTIGO 22.º

Os excedentes anuais líquidos serão distribuídos pelas reservas exis-
tentes em percentagem a definir peia assembleia geral que fixará a
aplicação do remanescente

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

A dissolução, liquidação e destino do património da cooperativa
far-se-á tendo em conta o articulado do Código Cooperativo referen-
te a este capítulo.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

1 — Os casos omissos nos presentes estatutos regem-se pelas dis-
posições do Código Cooperativo e demais legislação aplicável

2 — É escolhido o foro da Comarca da Sede da Cooperativa para
todas as questões a dirimir entre os cooperadores e a cooperativa ou
entre aqueles relativamente a esta.

Mais certifica que foi registado o seguinte:
Direcção e fiscalização designada em 5 de Julho de 2002.
Direcção: presidente — Anselmo José Pereira Braamcamp de Man-

celos, Rua da Cidade de Margão, 22, Olivais, Lisboa; tesoureiro —
 Alcino Murta Vilela, Avenida de Heliodoro Salgado, 4, 3.º, Almada;
secretário — Pedro Manuel Gameiro Henriques, Avenida dos Estados
Unidos da América, 46, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Fernando Antunes Maria, Rua de
Adolfo Casais Monteiro, 37, Carnaxide; vogais — Iouri Dmitrivitch
Laevski, Rua de Tierno Galvan, 6-C, 6.º, A, Lisboa, e Pedro Miguel
Ferreira Francisco, Rua de Vasco Santana, 26, 2.º, direito, Ramada,
Odivelas.

Prazo: biénio 2002/2003.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000293616

EUROFORUM — CENTRO EUROPEU DE NEGÓCIOS,
FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 636/890526; identificação de pessoa colectiva n.º 501522867;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20020204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

aos artigos 1.º e 3.º

Reforço: 403 374$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
com as quantias de 22 410$ e 380 964$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a usar a firma EUROFORUM — Centro Eu-
ropeu de Negócios, Formação e Informação, L.da, e passa a ter a sua
sede na Avenida dos Estados Unidos da América, 102, 13.º, A, fre-
guesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de sete mil euros, e correspon-
de à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio
Carlos Roma Fernandes, a qual constitui seu bem próprio; e

Uma do valor nominal de dois mil euros, pertencente à sócia
EUROTURISMO — Sociedade Europeia de Turismo, L.da

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000293617

BETOQUINA — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9537/20001114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505130963; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
28/20020606.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º e designação de

gerentes.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas
iguais no valor de mil duzentos e cinquenta euros cada uma e uma de
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, compete aos sócios Venceslau da Silva Ber-
nardo e Arlindo Maria Roldão e à sócia Maria de Jesus Marques Dinis
das Neves.

2 — Para obrigar a sociedade em actos e contratos é necessária a
intervenção de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552253

BURGÁLIA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9904/20010309; identificação de pessoa colectiva
n.º 505369656; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 02 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 31 e 32/030328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente José Marques, por renúncia, em 3

de Março de 2003.
Designação de gerente, em 14 de Março de 2003: Delfim António

Ribeiro Serraninho, Rua de Guiomar Torresão, 47, 1.º, direito, Lis-
boa.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552300
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LISBOA — 2.A SECÇÃO

GLOBALPARTS — AUTOMÓVEIS E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 848/050120; identificação de pessoa colectiva
n.º 505040190; número e data da apresentação: 06/050816.

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

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009171250

LISBOA — 3.A SECÇÃO

TIFFANY SYSTEMS, COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 048/040217; identificação de pessoa colectiva
n.º 506838986; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02; número e
data da apresentação: 23/051125.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Sónia Alexandra Rodrigues Cor-
tez Fonseca Moreira, por renúncia, em 3 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010647300

STYLUX — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 848/051121; identificação de pessoa colectiva
n.º 506726797; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/051121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma STYLUX — Cabeleireiros, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Jorge Castilho, 37-C,
freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de cabeleireiro, ser-
viços de estética, manicura, pedicura, depilação e comercialização dos
produtos relacionados com as actividades referidas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
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 — 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.

São seus sócios Maria Fernanda Dias Gomes de Jesus e Jorge Ma-
nuel Rodrigues de Jesus.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009929578

VISAGEST INTERNACIONAL — ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 459/010430; identificação de pessoa colectiva
n.º 505360918; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e
data da apresentação: 23/040405.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Pedro de Brito Paulino de
Noronha, por renúncia, em 29 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009432320

SI PRIMUS — CONSULTADORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 710/051006; identificação de pessoa colectiva n.º 507415710;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/051006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SI PRIMUS — Consultadoria In-
formática, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Pascoal de Melo, 3, 1.º,
escritório 1.7, freguesia de São Jorge de Arroios, cidade e concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou 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 consultadoria e serviços na área
informática. Comercialização de produtos e equipamentos informáti-
cos. Formação nesta área.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros titulada pela sócia
Eva Rubina Lemos Ramos e a restante no valor de quinhentos euros
titulada pelo sócio Nuno Dourado Pinto Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Gerente designada, em 28 de Julho de 2005: Eva Rubina Lemos
Ramos.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009908899
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SARGAL — SOCIEDADE FINANCEIRA INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00034/800109; identificação de pessoa colectiva n.º 500926930;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 02 e 03/051004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Pedro Amadeu de Albuquerque
Santos Coelho, por renúncia, em 16 de Junho de 2005, e a seguinte
designação:

Designação de administrador, por cooptação, em 17 de Junho de
2005: Pedro Manuel Martins Farinha dos Santos, Avenida do Almi-
rante Gago Coutinho, 101, 9.º, B, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009908414

WINWIND IBÉRICA — SERVIÇOS E ENGENHARIA
EÓLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º  13 673/030917; identificação de pessoa colectiva
n.º 506416488; averbamentos n.os 02 e 03 à inscrição n.º 01; nú-
meros e data das apresentações: 04 e 05/051004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Pedro Amadeu de Albuquerque
Santos Coelho, por renúncia, em 16 de Junho de 2005, e a seguinte
designação:

Designação de gerente, em 20 de Junho de 2005: Luís Miguel Oli-
veira Gericota Nave Catalão, Rua do General Humberto Delgado, 353,
Casa Maria, Murches, Cascais.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009908422

OLHA QUE DOIS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08460/980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504161440;
inscrição n.º 09; número e data da apresentação: 38/051004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 22 de Dezembro de 2003: Delfim Car-
doso Vaz, Praceta do Lagar, 8, 6.º, direito, Casal de São Brás, Ama-
dora.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009908864

TO-BE — CONSULTORES DE SISTEMAS
E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09472/990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504559141;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 07; números
e data das apresentações: 05 e 06/050930.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Carla Cristina da Rocha Rosa,
por renúncia em 5 de Setembro de 2005, e foi alterado parcialmente
o contrato, quanto aos artigos 4.º, 6.º e 7.º, alínea a), que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
e dois mil e quinhentos euros, e acha-se dividido em duas quotas:

Uma do valor nominal de quarenta e sete mil duzentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio Júlio João Carvalho da Conceição; e

Uma do valor nominal de cinco mil duzentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio Luís Manuel Dias de Carvalho da Conceição.

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da sociedade com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral compete a sócios
ou a não sócios, estando já nomeados gerentes os sócios Júlio João
Carvalho da Conceição e Luís Manuel Dias de Carvalho da Concei-
ção.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009441010

SMART-MIX — PLANEAMENTO DE CAMPANHAS
PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 292/010226; identificação de pessoa colectiva
n.º 505360683; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
04/051010.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 7 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010612043

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES BERCOPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 043/050211; identificação de pessoa colectiva
n.º 507177401; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 25 e 26/051012.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ângelo Gusson, por renúncia, em
4 de Outubro de 2005, e foi alterado parcialmente o contrato quanto
ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de três mil
cento e vinte e cinco euros (3125 euros), pertencente ao sócio An-
tónio Ribeiro e uma no valor nominal de mil oitocentos e setenta e
cinco euros (1875 euros) pertencente ao sócio, Manuel António Car-
valheira Pinto da Fonseca.

Gerente designado, em 4 de Outubro de 2005, António Ribeiro.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2010612426

SÓLENDO PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 709/051006; identificação de pessoa colectiva
n.º 507478673; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/051006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sólendo Publicações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Afonso Domingues, 40-
-A, freguesia de Santa Engrácia, cidade e concelho de Lisboa.
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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
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, edição, impressão, publi-
cação, importação, exportação, representação e distribuição de publi-
cações, livros e audiovisuais. Organização e produção de eventos e
feiras. Apoio escolar e explicações. Estudos de mercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de dois mil e quinhentos euros tituladas uma por cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração. conforme aí
for deliberado.

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

ARTIGO 5.º

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

São seus sócios Fernanda Paula Martins Salgado Chester Gordo e
Luís Fernando das Neves Chester Gordo.

Gerentes designados, em 29 de Setembro de 2005, ambos os só-
cios.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009908880

REEYAN PROPERTY — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 437/050708; identificação de pessoa colectiva
n.º 506850498; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
31/050708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a designação
Reeyan Property — Sociedade Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Rodrigues Sampaio, 134,
freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação do administrador único, a sede social
poderá ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 — A criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação da sociedade também só depende de delibera-
ção do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social é o exercício de investimentos imobiliários, com-
pra e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para esse fim, ges-
tão de bens imóveis próprios.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinquenta mil euros, encontrando-se total-
mente subscrito e realizado, e acha-se dividido em 10 000 acções com
o valor nominal de 5 euros cada.

ARTIGO 5.º

Acções e títulos

1 — As acções são nominativas ou ao portador.
2 — A sociedade poderá emitir títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 e

10 000 acções.
3 — As acções poderão ser reciprocamente convertidas em nomi-

nativas ou ao portador correndo, no entanto, as despesas de conver-
são a expensas dos accionistas interessados.

4 — Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
administrador único.

5 — Enquanto não forem impressos os títulos representativos das
acções serão emitidos cupões numerados, correspondentes às acções,
em papel timbrado da sociedade.

6 — A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um ou dois secretários eleitos por quatro anos.

2 — A representação na assembleia geral de accionistas que sejam
pessoas físicas só pode ser conferida a um outro accionista, a algum
membro efectivo dos órgãos sociais ou a um ascendente ou descen-
dente ou cônjuge do representado.

3 — A convocação da assembleia geral far-se-á nos termos legais.

ARTIGO 8.º

Administração

1 — A administração fica a cargo de um administrador único.
2 — Para além das demais atribuições que lhe são fixadas na lei e

nos estatutos compete ao administrador deliberar:
a) Sobre a apresentação da sociedade em juízo, a definição do âmbito

dos poderes do mandatário ou mandatários que foram designados para
o efeito e a aceitação de compromissos arbitrais;

b) Sobre a aquisição, alienação e oneração de acções, quinhões,
quotas ou obrigações;

c) Sobre contracção de empréstimos ou financiamentos e aceita-
ção de auditorias de entidades mutuantes:

d) Sobre a representação da sociedades nas assembleias gerais de
sociedades em cujo capital a sociedade participe ou venha a partici-
par;

e) Sobre a aquisição de posições de domínio total, maioritário ou
minoritário no capital social de outras sociedades.

3 — A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção do
administrador único ou de mandatários com poderes específicos.

ARTIGO 9.º

Fiscal único

1 — O órgão de fiscalização é composto por um fiscal único, e
por um suplemente devendo estes ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

2 — O mandato do fiscal único tem a duração de um ano.

ARTIGO 10.º

Regime de fiscalização

Com vista a assegurar o prosseguimento dos objectivos de fiscali-
zação da actividade da sociedade empreendidos pelo fiscal único e pela
assembleia geral, o administrador único fica obrigado a remeter ao
fiscal único, anualmente, a seguinte relação de documentos:

a) Balancete trimestral;
b) Balanço provisório;
c) Conta de resultados;
d) Relatório onde sejam referidas de forma sucinta a evolução eco-

nómica da sociedade e a antevisão dessa evolução para o período
homólogo seguinte.

ARTIGO 11.º

Remunerações

As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixadas
anualmente pela assembleia geral.
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Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os seguintes órgãos sociais:
Presidente da mesa da assembleia geral — Nuno Paulo Paraméz Paz,

casado, residente na Rua de José Falcão, 59, 3.º, direito, Lisboa.
Secretário da mesa da assembleia geral — Maria de Lurdes Duarte

de Almeida da Silva Graça, divorciada, residente na Rua de Rodrigues
Sampaio, 134, Lisboa.

Administrador único — António Pedro Paraméz Paz, casado, resi-
dente na Rua de Rodrigues Sampaio, 134, Lisboa.

Fiscal único — J. Bastos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, L.da,
representada por Jaime de Macedo Santos Bastos, ROC n.º 599, Rua
de São Domingos Benfica, 33, 3.º, A, 1500-556 Lisboa.

Fiscal suplente — António Luís Isidro de Pinho, ROC n.º 574,
Avenida de Frei Miguel Contreiras, 54, 10.º, Lisboa.

Menção: transferência de sede de Pasea Estate, Road Town, Tor-
tola, Ilhas Virgens Britânicas, com a anterior denominação Reeyan
Property Inc.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010619021

SPORTEJO — ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 425/0507045; identificação de pessoa colectiva
n.º 507032870; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
35/050705.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SPORTEJO — Actividades Desporti-
vas, L.da

2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Travessa do Jasmim, 6, fregue-
sia de Mercês, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
para qualquer outro local que julgue conveniente, por uma ou mais
vezes, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência da sociedade poderá criar filiais, delegações, sucur-
sais, agências ou outras formas de representação social, no território
nacional ou no estrangeiro.

3.º

1 — A sociedade tem por objecto a promoção e exploração de
actividades turísticas, desportivas e de lazer.

2 — A sociedade poderá participar e adquirir participações noutras
sociedades, mesmo que com objecto diferente do seu, e ainda em agru-
pamentos complementares de empresas.

4.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, pertencentes uma a cada um dos
sócios Miguel António de Castro de Mendia Horta e Costa e Salvador
Patrício Lacerda Pinto Basto Gouveia.

5.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios ou a não sócios que nela forem nomeados, ficando desde já
nomeados gerentes ambos os sócios Miguel António de Castro de
Mendia Horta e Costa e Salvador Patrício Lacerda Pinto Basto Gou-
veia.

2 — A sociedade obriga-se validamente:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, no âmbito específi-

co dos poderes que lhe houverem sido conferidos.

6.º

Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral e
nos respectivos contratos de suprimentos.

7.º

Poderá a sociedade exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de cem mil euros, nos termos e
condições a estabelecer em assembleia geral.

8.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.

9.º

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

a) Por acordo como 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 violam o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio;
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.
2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço, podendo os

sócios deliberar que, em vez daquela, sejam criadas uma ou mais quo-
tas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns 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 — Por falecimento de um sócio a respectiva quota deve ser
amortizada ou a sociedade deve adquiri-la ou fazê-la adquirir por só-
cio ou terceiro, no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
caso contrário a quota considera-se transmitida.

ARTIGO 10.º

Salvo autorização escrita de todos os sócios, é expressamente ve-
dada aos gerentes a possibilidade de obrigarem a sociedade em quais-
quer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
abonações, fianças, letras de favor ou outros semelhantes.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço terão a seguinte apli-
cação:

a) 5 %, pelo menos, para o fundo de reserva legal, enquanto este
não estiver preenchido ou sempre que seja preciso reintegrá-lo;

b) O remanescente será destinado à constituição de quaisquer re-
servas que a assembleia geral considere conveniente e para dividendos
nas condições que vierem a ser deliberadas em assembleia geral, nos
termos do artigo 294.º do Código das sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2010618149

LISBOA — 4.A SECÇÃO

MARCA D’ÁGUA — DESIGNERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 495; identificação de pessoa colectiva n.º 502409916; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2000609872

PASTELARIA NOBREZA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 597; identificação de pessoa colectiva n.º 500212520; data
da apresentação: 22092005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010611420

PORTAL DE S. DOMINGOS — CARPINTARIA
E RESTAURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 234; identificação de pessoa colectiva n.º 500917523; nú-
mero e data da apresentação: 12 573/280703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

13 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 1000295800

CABELEIREIRO JORGE & MARIA DE LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 810; identificação de pessoa colectiva n.º 500673217; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 02/051012.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 2.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de salões de cabe-
leireiro, estética e perfumarias. Importação, exportação, representa-
ção e comercialização de artigos e equipamentos para as mesmas áre-
as, bem como para informática. Prestação de serviços e consultadoria
de gestão. Desenvolvimento de aplicações informáticas.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010810740

MPN 3000 — ACTIVIDADES E INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, HOTELEIROS E DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07831;identificação de pessoa colectiva n.º 504563041; data da
apresentação: 11072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2002.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000294398

PAPELARIA TABACARIA SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00256/881229; identificação de pessoa colectiva n.º 502062526;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 27/990825.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 3.º e 7.º, que passam a ter a seguinte redacção, e designa-
ção de gerente:

3.º

O capital social é de quatrocentos mil escudos, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de duzentos mil escudos cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Maria de Fátima Gonçalves Ferreira e Hermínio Ferreira.

7.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele
dispensada de caução e com ou sem remuneração conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence à sócia Maria de Fátima Gon-
çalves Ferreira, já nomeada gerente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferido e conforme.

5 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 3000133540

MOURAVILA — PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08493; identificação de pessoa colectiva n.º 504668781; data
da apresentação: 14072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2002.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003662499

LOURES

TYMEA — INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 303/
20050621; identificação de pessoa colectiva n.º P 507039378;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20050621.

Certifico que, por escritura de 11 de Maio de 2005, exarada de
fl. 25 a fl. 26 do livro n.º 332-J do Cartório Notarial de Moscavide,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma de TYMEA — Instrumentos Cirúrgi-
cos, L.da, tem a sua sede social na Rua do Estado da Índia, Edifício
Goa, escritório 308, freguesia de Sacavém, no concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a importação e exportação de
produtos médico hospitalares e cirúrgicos.

ARTIGO 3.º

Participações em sociedades

Poderá a sociedade adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido, em sociedades reguladas por lei
especiais, em sociedade de responsabilidade ilimitada, bem como as-
sociar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar
agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente ao valor das quotas subscritas pelos sócios:

a) O sócio Rui Manuel Martinho da Costa subscreve uma quota no
valor de dois mil e quinhentos euros;

b) A sócia Rute Marina Francisco Miranda da Costa subscreve uma
quota no valor de dois mil e quinhentos euros.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimentos

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de cinquenta mil euros na proporção das respectivas quotas,
podendo também qualquer dos sócios efectuar suprimentos à socie-
dade de que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que
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vierem a ser acordadas em assembleia geral desde que haja deliberação
unânime dos votos representativos de todo o capital social.

ARTIGO 6.º

Cessão e amortização de quotas

1 — A cessão de quotas é livre entre os sócios; a cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, dispondo esta e os só-
cios do direito de preferência.

2 — A sociedade tem o direito de amortizar as quotas que sejam
arrestadas, penhoradas, ou sujeitas a serem vendidas judicialmente.

3 — Salvo disposição legal em contrário, o valor da amortização é
o nominal.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 — Compete à gerência a representação da sociedade e adminis-
tração de acordo com os poderes e orientação que forem definidos
pela assembleia geral.

2 — Os gerentes podem delegar em procurador, parte ou todos os
poderes de gerência.

3 — A gerência, dispensa de caução e remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

4 — Todos os actos ou contratos de que resulte obrigação para a
sociedade, basta a assinatura de qualquer dos gerentes.

5 — E expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos estra-
nhos aos negócios, sob pena de responderem pessoalmente por tais
actos e serem excluídos da sociedade mediante amortização compul-
siva das respectivas quotas a deliberar pela assembleia geral no prazo
de 90 dias posteriores ao conhecimento do facto lesivo.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — A convocação da assembleia geral é feita por um ou mais
gerentes, por carta registada, com aviso de recepção, expedida com a
antecedência mínima de 15 dias, nela se incluindo a respectiva ordem
de trabalhos, nos termos legais.

2 — As formalidades da convocação poderão no entanto ser dis-
pensadas desde que todos os sócios estejam presentes e manifestem a
vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado
assunto.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha de
Oliveira. 2009625226

CLIPS — CLÍNICA DE PREVENÇÃO E SAÚDE
ORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 152;
identificação de pessoa colectiva n.º 503998753.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007549514

CARROÇARIAS DALROTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 278;
identificação de pessoa colectiva n.º 503472425.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003936750

CAFÉ SNACK BAIA O CISNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 951;
identificação de pessoa colectiva n.º 503666505.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002492964

ANTÓNIO PEDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8625;
identificação de pessoa colectiva n.º 502562323.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007549484

TÁXIS MIGUEL SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 507;
identificação de pessoa colectiva n.º 506810887.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007549565

ANÍBAL & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3475;
identificação de pessoa colectiva n.º 500980977.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008436454

CARLOS M. C. BALHANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 089;
identificação de pessoa colectiva n.º 505251019.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2005201928

PINTO, FERNANDES & VIEIRA — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 115;
identificação de pessoa colectiva n.º 506584755.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2005827207

TABULÁRIA — CONTABILIDADE SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 851;
identificação de pessoa colectiva n.º 504206044.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010550463
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LAVANDARIA DO PRIOR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 951;
identificação de pessoa colectiva n.º 505745216.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2005827240

FEMININ — PERFUMES E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 133;
identificação de pessoa colectiva n.º 506577368.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010550501

CAFÉ TRUITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9001;
identificação de pessoa colectiva n.º 502661500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009625218

AUTO TÁXIS JÁ VOU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4924;
identificação de pessoa colectiva n.º 500903859.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010614445

MICATI — CAFETARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 154;
identificação de pessoa colectiva n.º 503215880.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2004778920

LUSISEG — MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7550;
identificação de pessoa colectiva n.º 502274085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558130

DLS — DISTRIBUIÇÃO LUÍS SIMÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7823;
identificação de pessoa colectiva n.º 502375574.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de Junho
de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558238

RETA — LOCAÇÃO E GESTÃO DE FROTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8830;
identificação de pessoa colectiva n.º 502611308.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558211

LS — GESTÃO EMPRESARIAL E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8904;
identificação de pessoa colectiva n.º 502626976.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558190

TRANSPORTES REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6245;
identificação de pessoa colectiva n.º 500289433.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558157

SOCAR — EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
E SERVIÇOS TÉCNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7393;
identificação de pessoa colectiva n.º 502219556.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558220

MONOQUADROS QUADROS ELÉCTRICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 092;
identificação de pessoa colectiva n.º 501671064.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009625706

FABICAÇA — FABRICO DE CARTUCHOS
DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 504162683.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008538281

O SORRISO DA ALEGRIA, CRECHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 201;
identificação de pessoa colectiva n.º 506546047.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008528391

DÁLIA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 471;
identificação de pessoa colectiva n.º 500532381.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009625293

AZEVEDO, PAULO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2013;
identificação de pessoa colectiva n.º 500040222.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009625269

VÍTOR & VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3087;
identificação de pessoa colectiva n.º 500828792.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2006480910

TRANSPORTES LUÍS SIMÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1059;
identificação de pessoa colectiva n.º 500289050.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558203

VARANDA DO TEJO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 503902039.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558262

F. L. SIMÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 607;
identificação de pessoa colectiva n.º 503902403.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558319

LEONEL SIMÕES & FILHAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 606;
identificação de pessoa colectiva n.º 503902020.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558254

SOLMONINHOS — CONSULTORIA, GESTÃO
E EXECUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 599;
identificação de pessoa colectiva n.º 504862332.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558246

SPORTFABI — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 504162675.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2003 e 2004, entregues em
17 de Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008538206

TECNOCOSMÉTICA — PRODUTOS COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 075;
identificação de pessoa colectiva n.º 502964170.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2003 e 2004, entregues em
17 de Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008538150

DIÉTICA — SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 857;
identificação de pessoa colectiva n.º 503131687.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008538400
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SOTOJAL — SOCIEDADE DE MONTAGENS E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS DO TOJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8816.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, em 17 de Junho de
2005.

11 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009625250

CANHOTO & MATIAS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6460;
identificação de pessoa colectiva n.º 501920161.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009624840

BANCO DE ENSAIO — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 129;
identificação de pessoa colectiva n.º 502940506.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010492714

PALEMA — PALLETES E EMBALAGENS
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2204;
identificação de pessoa colectiva n.º 500392978.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 16 de
Junho de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009624831

EVISISTEMA — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

(actualmente 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
contas, relativos ao exercício do ano de 2002, entregues em 4 de
Outubro de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009619170

AMÍLCAR COITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 794/
990803; identificação de pessoa colectiva n.º 501757473.

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

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2010492650

FILEIRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06980;
identificação de pessoa colectiva n.º 502085185.

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

18 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, Vítor José Canha
de Oliveira. 2003930264

ENJOY HOME — GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 906;
identificação de pessoa colectiva n.º 507119517.

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. 2009901274

MADETIC — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 467;
identificação de pessoa colectiva n.º 506800571.

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. 2004802162

MADESTATION — CONSTRUÇÃO CIVIL
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 468;
identificação de pessoa colectiva n.º 506800563.

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. 2002431787

ECONUTRI — FÁBRICA DE ADITIVOS
PARA RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 820/
20021121; identificação de pessoa colectiva n.º P 506279286.

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. 2003931163

SOCARPIM — SOCIEDADE DE CARPINTARIA
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07570/
891205; identificação de pessoa colectiva n.º 502281669.

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. 2010798775
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ABÍLIO PIRES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 07173/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502158115.

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. 2010798783

NASCENTE — DESIGN E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 420;
identificação de pessoa colectiva n.º 504858319.

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

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009931203

STUÁRIO — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 052;
identificação de pessoa colectiva n.º 506547299.

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

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009931190

J.  A.  P.  F.  — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 504027387.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003932402

ARMANDO ALBERTO BASTOS DE LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4723;
identificação de pessoa colectiva n.º 501417400.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003933921

DIAMÉDICA — SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5131;
identificação de pessoa colectiva n.º 501490230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003933913

T. PEREIRA, R. COSTA & J. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5019;
identificação de pessoa colectiva n.º 501459677.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007532697

OURIVESARIA EUCLIDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7045;
identificação de pessoa colectiva n.º 502110929.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009625285

NUNO MIGUEL HENRIQUES — MÉDICO
RADIOLOGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 379;
identificação de pessoa colectiva n.º 503907308.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2011188326

EURICONTAB — CONTABILIDADE, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 591;
identificação de pessoa colectiva n.º 506152545.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 9 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007542897

QUINTA DO PILAR — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 310;
identificação de pessoa colectiva n.º 503916420.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007532689

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

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 505107627.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 9 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010516184

LOURESERVIÇOS — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7551;
identificação de pessoa colectiva n.º 502274476.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 15 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007542129

L. S. — LUÍS SIMÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 105;
identificação de pessoa colectiva n.º 503717789.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas consolidadas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues
em 17 de Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007558289

JOSÉ MANUEL PEREIRA PEDRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 766;
identificação de pessoa colectiva n.º 507025245.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 15 de
Junho de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2002431779

TÁXI ALFA E OMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 505356520.

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. 2009752481

AUTO TÁXIS DE AMÂNDIO LOPES DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 058;
identificação de pessoa colectiva n.º 500590168.

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. 2009752473

AUTO TÁXIS MADRESSILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 701;
identificação de pessoa colectiva n.º 500457344.

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. 2009752490

EMPRESA DE TRANSPORTES ABIULENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 700;
identificação de pessoa colectiva n.º 500535760.

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. 2009752511

AUTO TÁXIS CARVALHENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 702;
identificação de pessoa colectiva n.º 500516847.

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. 2009752520

AUTO TÁXIS FONSECA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 984;
identificação de pessoa colectiva n.º 500516731.

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. 2009752538

LOPES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 714;
identificação de pessoa colectiva n.º 506998843.

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. 2009752546

ROFINETOS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 506368025.

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. 2011385580

JOSÉ & LUÍSA — AUTOTÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 314;
identificação de pessoa colectiva n.º 504803026.

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. 2010567234

LOBATO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1255;
identificação de pessoa colectiva n.º 500167354.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2011188334

CLÍNICAS GERAL E DENTÁRIA DE J. M. CRESPO
DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4087;
identificação de pessoa colectiva n.º 501250409.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 52 — 14 de Março de 20065428-(94)

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2003 e 2004, entregues
em 17 de Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2011188369

PEREIRA & GERMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2362;
identificação de pessoa colectiva n.º 500579490.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2006524127

MINI-MERCADO DA FLAMENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6226;
identificação de pessoa colectiva n.º 501841555.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Junho de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2006480928

CENTRO TERAPÊUTICO — REAL FORTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 368;
identificação de pessoa colectiva n.º 506762785.

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

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2009930940

LOURINHÃ

CAFÉ-BAR, JOSÉ & OLGA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01330/
20030516; identificação de pessoa colectiva n.º 506135195; data
da apresentação: 13082004.

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 2003.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 2000418180

J.  F.  F. — INVESTIMENTOS, S. G. P. S.,  S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01355/
20031021; identificação de pessoa colectiva n.º 506575462; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 3/10102005.

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. 2011097410

MAFRA

RESTAUDECOR — REMODELAÇÕES E DECORAÇÕES
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 03879;
identificação de pessoa colectiva n.º 507235339; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20050816.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 16 de Agosto de 2005.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Fátima
Gomes Alves Silva. 2010862449

ODIVELAS

CONTABORTE — CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 341;
identificação de pessoa colectiva n.º 504804383.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004, da sociedade em epígrafe.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009758889

ANDERJ — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 398;
identificação de pessoa colectiva n.º 507505387; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/051021.

Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 18 a fl. 19 do livro n.º 36-A, do Cartório Notarial de Carlos Ma-
nuel da Silva Almeida, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ANDERJ — Prestação de Servi-
ços Telecomunicações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Bombeiros Voluntári-
os, 19, cave, direita, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e subem-
preitadas de telecomunicações; publicidade no âmbito da distribuição
de panfletos, revistas e jornais; estafeta na área da logística; realiza-
ção e organização de eventos, casamentos, festas e baptizados, com
serviço de catering, importação e exportação de produtos e serviços
das áreas de informática e telecomunicações

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 quinhentos euros, pertencente ao sócio
Claudemir Pereira dos Rios; e duas do valor nominal de setecentos e
cinquenta euros cada, pertencentes uma ao sócio Alexsandro Souza
de Oliveira, e outra ao sócio Márcio Bueno da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete ao gerente, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio Claudemir Pereira dos
Rios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, dependendo do consenti-
mento da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a socie-
dade em segundo lugar do direito de preferência

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados no final de cada ano, terão a aplicação
que for deliberada em assembleia geral, depois de deduzida a percenta-
gem da reserva legal.

ARTIGO 8.º

Nos casos de dissolução, sempre que a lei o permita, serão liquida-
tários os gerentes, que procederão à partilha conforme acordarem em
assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742583

FIRMINO & FILHOS — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07556;
identificação de pessoa colectiva n.º 502277696.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos aos anos de 1977, 1978, 1999 e 2000 da sociedade
em epígrafe.

17 de Abril de 2002. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 1000294457

CONSTRUÇÕES TOMARVÁRZEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 526;
identificação de pessoa colectiva n.º 506644669.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004, da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 1000294456

SINTRA

RUI, PAULO & MANUEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 940/
051019; identificação de pessoa colectiva n.º 507485211; inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 31/051019.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede, objecto
e participações

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de, Rui, Paulo &
Manuel, S. A., e será regulada pelos presentes estatutos e pela lei
aplicável.

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sede em Beloura Office Park, Edifício 7, 1,
freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, compra para
venda e revenda de propriedades.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
ainda que com objecto diferente, bem como participar em quaisquer
agrupamentos de empresas, associações ou consórcios.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e amortização

ARTIGO 5.º

1 — O capital social da sociedade, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, é de cinquenta mil euros, dividido em dez mil ac-
ções, com o valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — As acções serão nominativas ou ao portador e serão repre-
sentadas por títulos de 10, 50, 100 e 1000 acções.

ARTIGO 6.º

1 — Nos termos e limites da lei, a sociedade poderá adquirir e ali-
enar acções próprias e sobre elas realizar todas as operações permiti-
das por lei, desde que deliberado por maioria do capital social repre-
sentado em assembleia geral.

2 — Nos termos da lei, poderá a sociedade emitir acções preferen-
ciais sem voto ou acções preferenciais remíveis desde que aprovado
na assembleia geral.

3 — Salvo disposição imperativa da lei em contrario a administra-
ção poderá deliberar a emissão pela sociedade de obrigações ou de
quaisquer outros títulos de dívida legalmente permitidos, após apro-
vado pela maioria do capital social representado na assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — É livre a transmissão e ou a oneração total ou parcial de ac-
ções entre accionistas.

2 — A transmissão de acções a quaisquer terceiros fica, porém,
dependente do consentimento da sociedade, que só o poderá prestar
se tiver sido dado cumprimento aos seguintes requisitos.

3 — O accionista que pretender transmitir as acções deverá notifi-
car por carta registada com aviso de recepção, para o domicilio pes-
soal dos outros accionistas, para estes exercerem o direito de prefe-
rência, que deverão decidir no prazo de 60 dias a contar da data em
que tenha chegado ao seu conhecimento a oferta, se pretendem ou
não adquiri-las: quando haja mais do que um accionista que opte por
ficar com as acções, as mesmas deverão ser rateadas entre estes, pro-
porcionalmente às respectivas participações na sociedade, salvo ha-
vendo acordo entre os mesmos sobre outra proporção de repartição.

4 — Se o direito referido no número anterior não for exercido no
prazo nele indicado, a transmissão poderá ser efectuada a terceiros,
desde que a transmissão ocorra nos 30 dias seguintes ao termo do prazo
de 60 dias referido no primeiro ponto deste artigo e o preço e restan-
tes condições de oferta sejam mantidas.

ARTIGO 8.º

1 — Podem ser amortizadas acções sempre que:
a) Qualquer acção seja objecto de penhora, arresto ou outra qual-

quer forma de apreensão forçada, judicial ou extrajudicial, e o respec-
tivo titular não preste caução que obste à sua venda judicial;

b) Haja acordo entre a sociedade e accionista.
2 — A deliberação de amortização deverá ser tomada em assem-

bleia geral expressamente convocada para o efeito, a qual terá lugar
no prazo máximo de 90 dias a contar do conhecimento pela socie-
dade de algum dos factos descritos na alínea a) do número anterior.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto.

2 — Tem direito de voto o accionista que reunir cumulativamente
as seguintes condições:

a)Possuir pelo menos dez acções;
b)Ter, caso se tratem de acções nominativas, desde o oitavo dia

anterior ao da reunião da assembleia geral, as acções de que é possui-
dor registadas no livro de registo de acções da sociedade.

3 — Os accionistas sem direito a voto não podem estar represen-
tados nem intervir nas reuniões da assembleia geral.
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ARTIGO 10.º

1 — A representação voluntária dos accionistas em assembleia geral
poderá ser conferida:

a) Tratando-se de pessoa singular, a outro accionista, ou a um
administrador ou a pessoa a quem a lei imperativa o permita;

b) Tratando-se de pessoa colectiva, por outro accionista, por um
administrador.

2 — Os instrumentos de representação voluntária dos accionistas
nas assembleias gerais deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da
assembleia geral e entregues até dois dias antes da data marcada para
a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 — A cada dez acções corresponde um voto.
2 — Salvo nos casos em que a lei ou o pacto social exija maioria

qualificada, as deliberações da assembleia geral são tomadas por mai-
oria simples dos votos emitidos.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou por um conselho de administração, composto por um
presidente e dois membros do conselho de administração, eleitos pela
maioria do capital social representado em assembleia geral.

2 — Excepto se deliberado por maioria em contrário pela assem-
bleia geral, os administradores não têm que prestar caução.

ARTIGO 14.º

1 — À administração compete assegurar a gestão dos negócios da
sociedade.

2 — A administração não poderá celebrar contratos de aquisição
ou venda de bens móveis ou imóveis, sem prévia aprovação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 15.º

A administração reunirá trimestralmente com os accionistas em
assembleia geral.

ARTIGO 16.º

É expressamente vedado aos administradores e ao administrador
único ou mandatários obrigar a sociedade em actos e contratos estra-
nhos aos negócios sociais.

SECÇÃO IV

Revisor oficial de contas

ARTIGO 17.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente a eleger em assembleia geral.

2 — O fiscal único e o suplente terão de ser revisores oficiais de
contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas e não podem
ser accionistas.

3 — Ao fiscal único e suplente caberá proceder ao exame das con-
tas da sociedade e exercer as demais funções nos termos da lei e dos
estatutos.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

O exercício dos cargos de membros da assembleia geral e da admi-
nistração serão remunerados ou não nos termos a deliberar pela mai-
oria do capital social em assembleia geral.

ARTIGO 19.º

1 — Os membros dos órgãos sociais, bem como da mesa da assem-
bleia geral, serão eleitos anualmente, sendo permitida a sua reeleição,
ou substituídos desde que deliberado pela maioria do capital social
representado em assembleia geral.

2 — Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenha sido eleitos, mantendo-se em funções até à sua efectiva
substituição.

CAPÍTULO V

Exercício e aplicação dos resultados

ARTIGO 20.º

1 — O exercício social decorre de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro.
2 — Relativamente a cada ano social, a administração preparará o

balanço, a demonstração dos resultados e o anexo ao balanço, con-
juntamente com o relatório sobre o estado e a evolução dos negócios
sociais e a proposta de aplicação de resultados.

ARTIGO 21.º

1 — Os lucros líquidos de cada exercício serão aplicados conforme
for deliberado pela assembleia geral da seguinte forma:

a) Cinco por cento para a constituição da reserva legal até cum-
primento do mínimo legal ou sempre que necessário para a sua re-
constituição;

b) Uma percentagem para resultados transitados ou outras aplica-
ções conforme se mostre necessário aos interesses da sociedade;

c) O restante para distribuição aos accionistas dos dividendos, a não
ser que seja diferentemente deliberado para os interesses da sociedade.

2 — Sujeito à aceitação do fiscal único, no decurso de cada exercí-
cio, a administração poderá proceder à distribuição antecipada de lu-
cros intercalares aos accionistas, nos termos permitidos por lei, após
aprovação pela maioria do capital social representado em assembleia
geral.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 — A assembleia geral deliberará sobre a nomeação de liquidatári-

os, a sua remuneração e a fixação dos poderes, incluindo quanto à
continuação da actividade da sociedade, a obtenção de empréstimos,
a alienação de património social, em globo ou em partes, o trespasse
do estabelecimento e a partilha do activo, quando a ela houver lugar,
em espécie ou em valor.

ARTIGO 23.º

São desde já designados os seguintes membros dos órgãos sociais,
para o exercício de 2005:

Administrador único — Engenheiro Paulo Jorge de Carvalho San-
chez, casado, residente na Avenida de Miguel Bombarda, 80, 4.º, Lis-
boa, sendo que este se encontra dispensado de prestar caução; fiscal
único: efectivo — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Santos
Pinho e Associados, L.da, (Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 196), número de identificação de pessoa colectiva 507274687,
com sede na Rua de Castilho, 39, 10, A, Lisboa, representada por
Carlos Pedro Ramos dos Santos Pinho, revisor oficial de contas
n.º 1186, casado, residente na Avenida do Engenheiro A. Azevedo
Coutinho, 11, B4, Cascais; suplente — Eduardo Vieira de Abreu, revi-
sor oficial de contas n.º 336, casado, residente na Praça de D. Miguel
I, 8, 3.º, Santo António dos Cavaleiros, Loures; mesa da assembleia
geral: presidente — Anabela Teixeira da Silva, solteira, residente na
Rua das Flores, 25, 1.º, Lisboa; secretário — Fernando Amâncio Fer-
reira Gomes, residente na Rua dos Navegantes, 528, 1.º, Bairro da
Fraternidade, São João da Talha, Loures.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007987643

OLIVEIRA & CURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4281;
identificação de pessoa colectiva n.º 501745556; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 18/050920.

Certifico que, foi aumentado o capital para € 5000 após o reforço
de 602 410$, subscrito e realizado em dinheiro pelo sócia Maria Su-
zete Augusto Curado, tendo o artigo 4.º do mesmo ficado com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas: uma no valor no-
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minal de duzentos e cinquenta euros e outra no valor nominal de quatro
mil setecentos e cinquenta euros, ambas pertencentes à única sócia
Maria Susete Augusto Curado.

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

23 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 1000294280

CANTINHO DO SONHO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 426;
identificação de pessoa colectiva n.º 504449176; data do depósito:
020801.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

15 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 1000294538

VOLTS E WATTS — INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 704;
identificação de pessoa colectiva n.º 505889250; data do depósito:
050623.

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

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Sequeira dos Santos Oliveira. 2009833724

TÁXIS GONÇALVES DUQUE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02499;
identificação de pessoa colectiva n.º 500910189; data do depósito:
050620.

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

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010625773

TORRES VEDRAS

EUROCHAMINÉ — LAREIRAS E ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2462; identificação de pessoa colectiva n.º 503640778; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484150

FÁBRICA DE LEXÍVIAS E DETERGENTES OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1137; identificação de pessoa colectiva n.º 501770399; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484141

FISIOTORRES — CENTRO DE FISIOTERAPIA
DE TORRES VEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1896; identificação de pessoa colectiva n.º 502846097; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484451

TRIGO DOURADO — SNACK BAR, CAFETARIA,
PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2109; identificação de pessoa colectiva n.º 503139173; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270510

CARTRINTERNACIONAL — COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1164; identificação de pessoa colectiva n.º 501838210; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011271428

T. G. R. — TRANSPORTES GOMES ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3197; identificação de pessoa colectiva n.º 504690540; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270545

 H. MIGUEL CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4080; identificação de pessoa colectiva n.º 505678780; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279976
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CEREALOESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2966; identificação de pessoa colectiva n.º 504255410; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484575

CLÍNICA DENTÁRIA SÃO GONÇALO DE TORRES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3033; identificação de pessoa colectiva n.º 504382616; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484400

CLÍNICAS DENTÁRIAS JORGE SANTOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3050; identificação de pessoa colectiva n.º 504382624; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484419

CROMOTORRES — CROMAGEM E ZINCAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1468; identificação de pessoa colectiva n.º 502346477; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011271401

DUALTESTE — MÁQUINAS E FERRAMENTAS
E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4262; identificação de pessoa colectiva n.º 506485773; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484125

DUARTE GARCIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2640; identificação de pessoa colectiva n.º 503798436; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011271495

DIVITIS — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3829; identificação de pessoa colectiva n.º 505801310; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484524

JULISE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3702; identificação de pessoa colectiva n.º 504794965; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005316938

CARPINVEDRAS — CARPINTARIA E MÓVEIS
DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3052; identificação de pessoa colectiva n.º 504382675; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270146

DANIEL & AMÍLCAR — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3879; identificação de pessoa colectiva n.º 505852373; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006511599



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 52 — 14 de Março de 2006 5428-(99)

EDIVENTOSA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3606; identificação de pessoa colectiva n.º 505441985; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270219

CONRADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3733; identificação de pessoa colectiva n.º 505608480; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270170

GABRITINTAS — COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3525; identificação de pessoa colectiva n.º 505397455; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270260

TURBOTORRES — REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3588; identificação de pessoa colectiva n.º 505415160; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270561

ALUVEDRAS — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1933; identificação de pessoa colectiva n.º 502885408; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270030

XAMATIVA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4498; identificação de pessoa colectiva n.º 506969088; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005299154

JOMARLUX — COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3587; identificação de pessoa colectiva n.º 505365456; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005299138

FRUTAS JOÃO FRANCO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3195; identificação de pessoa colectiva n.º 504728199; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005299111

ISIDRO DOMINGOS & MÁRIO DOMINGOS, MÓVEIS
DE COZINHA E OUTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3936; identificação de pessoa colectiva n.º 505731630; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2005299057

CONTAFIRME — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4440; identificação de pessoa colectiva n.º 506883027; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011278872

ARTILUMINAÇÂO, ARTESANATO E COMÉRCIO
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1907; identificação de pessoa colectiva n.º 502852453; data da
entrada: 20050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484478

IRMÃOS PARDAL — COMÉRCIO GERAL
DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1825; identificação de pessoa colectiva n.º 502764112; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484133

HMR CAR — REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4402; identificação de pessoa colectiva n.º 506565254; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007682770

PAULO & TIMÓTEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2581; identificação de pessoa colectiva n.º 503735493; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007682796

PG3P — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3581; identificação de pessoa colectiva n.º 505283905; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007664720

ELEMENTOS COMBINADOS — ENGENHARIA,
ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2143; identificação de pessoa colectiva n.º 503176680; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011104386

COMPORTA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2893; identificação de pessoa colectiva n.º 504138472; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011104360

LOURITORRES — CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3408; identificação de pessoa colectiva n.º 505215136; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2007664712

PEIXARIA HENRIQUES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3691; identificação de pessoa colectiva n.º 505552230; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2008334805

NETAL — GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3415; identificação de pessoa colectiva n.º 502367334; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011235677

CAMPOREAL — HOTEL E SELECT — INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4554; identificação de pessoa colectiva n.º 506760537; data da
entrada: 20050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011271541

S. NUNES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4485; identificação de pessoa colectiva n.º 503204781; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011268257

J. A. BERNARDES SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3038; identificação de pessoa colectiva n.º 504326007; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011268265

PAULO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2561; identificação de pessoa colectiva n.º 503718351; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011220971

O FORNINHO DO OESTE — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4510; identificação de pessoa colectiva n.º 506929906; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011220866

ALARMOESTE — SISTEMAS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3550; identificação de pessoa colectiva n.º 505317311; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484540

SANTOS & BALTAZAR — COMÉRCIO DE LOUÇAS,
ARTIGOS PARA DECORAÇÃO E LAVORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2358; identificação de pessoa colectiva n.º 503498262; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270820

PAULO & JOÃO — SOCIEDADE DE EMPREITADAS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2182; identificação de pessoa colectiva n.º 503223824; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011268230

CONFRAGENS J. CANÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3643; identificação de pessoa colectiva n.º 505416220; data da
entrada: 20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011236770

L. MOREIRA PINTO  —  ATELIER DE ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3123; identificação de pessoa colectiva n.º 504464922; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006484494

SEGURVEDRAS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3675; identificação de pessoa colectiva n.º 505140870; data da
entrada: 20050701.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006518461

JORGE PIRES — INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 756; identificação de pessoa colectiva n.º 500881529; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006247441

JOPIFIL — COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2733; identificação de pessoa colectiva n.º 503933953; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006247433

GAUSIS — CONSULTORIA EM ENERGIA
E QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4266; identificação de pessoa colectiva n.º 506527174; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006518453

SOCOMARTINHOS — SOCIEDADE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3602; identificação de pessoa colectiva n.º 505416255; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011268273

CONSTRUÇÕES SIZANDRO — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4312; identificação de pessoa colectiva n.º 506539571; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006518488

LICRISTÉTICA — GABINETE ESTÉTICA
E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3556; identificação de pessoa colectiva n.º 505416247; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006518372

B. MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 750; identificação de pessoa colectiva n.º 500879540; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011220963

GALTORRES — DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 986; identificação de pessoa colectiva n.º 501420444; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011220793

BERMAR COR — PINTURAS E REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4688; identificação de pessoa colectiva n.º P 507435370; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 04/20050810.

Certifico que entre Nuno Luís Constantino dos Santos e mulher, Eli-
zabete Maria Rodrigues dos Santos Constantino, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se regerá
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bermar Cor — Pinturas e Remo-
delações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Moçafaneira na Rua das Eiras,
45, freguesia de Ventosa, concelho de Torres Vedras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de pintura,
remodelações e comercialização de tintas e afins.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas uma
no valor nominal de sete mil euros titulada pelo sócio Nuno Luís
Constantino dos Santos e a outra no de três mil euros titulada pela
sócia Elizabete Maria Rodrigues dos Santos Constantino.

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 é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — O sócio Nuno Luís Constantino dos Santos fica, desde já,
nomeado gerente.

2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme.

8 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011268613

MARÍLIA BOTELHO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3503; identificação de pessoa colectiva n.º 505301130; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006506331

MATOS PVC — JANELAS TERMOISOLANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1650; identificação de pessoa colectiva n.º 502528486; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011221099

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA NOVA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 873; identificação de pessoa colectiva n.º 501174974; data da
entrada: 20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2010843398

PINTO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2757; identificação de pessoa colectiva n.º 503954640; data da
entrada: 20050705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011304547

TERRA AUSTRALIS IMPORTAÇÕES
EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2206; identificação de pessoa colectiva n.º 503109975; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003314148

MAVESTUFA — CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE ESTUFAS E VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3749; identificação de pessoa colectiva n.º 505650703; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011094569

ESPINGARDARIA S. PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4344; identificação de pessoa colectiva n.º 506653862; data da
entrada: 20050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006517490

DONS DA TERRA — PRODUTOS NATURAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3799; identificação de pessoa colectiva n.º 505785471; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011270200

SILPOINT — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3872; identificação de pessoa colectiva n.º 505852594; data da
entrada: 20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2006511602

A FRUTEIRA DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1426; identificação de pessoa colectiva n.º 502259051; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2003355294

S. BARTOLOMEU — TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4573; identificação de pessoa colectiva n.º 502728175; data da
entrada: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália
Pires Dias Narciso Duarte Caetano. 2011279984

VILA FRANCA DE XIRA

KINGJOSMORE — SERVIÇOS DE INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 065 750/050307; identificação de pessoa colectiva
n.º 506874710; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 04 e 05/
050708.

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

1 — Cessação das Funções de gerente do não sócio Paulo Alexan-
dre dos Santos Moreno, por destituição em 20 de Junho de 2005.

2 — Deslocação da sede para a Avenida de 24 de Setembro, 10,
Vialonga, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003641653

PORTO
GONDOMAR

M. V. IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 45 802/881122; identificação de pessoa colectiva
n.º 502067179; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data
da apresentação: 1/20041222.

Certifico que foi registado o registo de fusão da sociedade em epí-
grafe cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Fusão por incorporação da sociedade INFORJOTA — Informá-
tica, L.da

Está conforme.

27 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2006906712

COALA — APLICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE ISOLAMENTO E REVESTIMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5132/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503827800; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/040817.

Certifico que, foram alterados os artigos 10.º, 17.º e 19.º, da socie-
dade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

Certifico ainda que foram designados os órgãos sociais, para o bi-
énio de 2004/2005:

Conselho de administração: presidente — Jorge Nuno Andrade
Guimarães, divorciado; vogais — António Maria Pereira Meneses
Nogueira, casado; Luís Manuel Gonçalves Miranda, solteiro, maior.

Fiscal único: efectivo — A. Gonçalves Monteiro e Associados,
SROC, representado por António Soares, Roc, casado; suplente — Fer-
nando da Silva Rente, Roc, casado.

Data da deliberação: 7 de Julho de 2004.

ARTIGO 10.º

A sociedade adopta a estrutura orgânica de assembleia geral, conse-
lho de administração ou administrador único e fiscal único.

ARTIGO 17.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um Adminis-
trador Único ou por um conselho de administração composto por
três, cinco ou sete membros, um dos quais presidente, conforme for
deliberado pela assembleia geral que os eleger. A assembleia geral
poderá igualmente eleger um administrador suplente.

2 — O mandato do administrador único ou dos membros do conse-
lho de administração terá a duração de dois anos, sendo permitida a
sua reeleição, sem prejuízo de se manter em funções até à eleição dos
substitutos.

3 — O conselho de administração reúne, pelo menos, trimestral-
mente e sempre que for convocado pelo respectivo Presidente, por
sua própria iniciativa ou a pedido de dois administradores; e só pode-
rá deliberar validamente desde que esteja presente a maioria dos seus
membros.

4 — As deliberações do Conselho são tomadas por maioria dos
votos dos presentes ou representados.

ARTIGO 19.º

1 — A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) Do administrador único;
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b) Do presidente ou de um membro do conselho de administração;
c) De um mandatário com poderes especiais para o acto.
2 — Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

qualquer dos membros da administração ou de um mandatário com
poderes bastantes.

O pacto social do contrato na sua redacção actualizada foi deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Agosto de 2004. — A Ajudante, Maria José Moura.
2006911082

AVELINO SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 350/20030522; identificação de pessoa colectiva
n.º 506487423; número e data da apresentação: 1/20040806.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2003.

17 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2006911600

GRAÇA FERREIRA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8437/
970605; identificação de pessoa colectiva n.º 503908193; número
e data da apresentação: 18/040621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2003.

25 de Junho de 2004. — A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2002303819

VASCONCELOS & CRESPO, SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 216/991129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504733133; número e data da apresentação: 62/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

5 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008628825

FRANCISCO ALVES LARANJEIRA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 132/010301; identificação de pessoa colectiva
n.º 505343177; número e data da apresentação: 42/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008276880

SÁ CADORE — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 444/010813; identificação de pessoa colectiva
n.º 505504685; número e data da apresentação: 15/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2006913603

FMC — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 576/990707; identificação de pessoa colectiva
n.º 504551787; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20040715.

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: 1 de Julho de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004577380

RAMOS DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 505/20010914; identificação de pessoa colectiva
n.º 505743590; número e data da apresentação: 80/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009707133

CUBOCEL — CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 753/040914; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506971937; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/040914.

Certifico que entre José Maria Ferreira de Azevedo e Maria Elisa-
bete Ginja Vieira Azevedo foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CUBOCEL — Construtora, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Presa da Cavada, 341, 1.º, freguesia
de Fânzeres, concelho de Gondomar.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em terraplanagens, demolições
saneamento, assentamento de granitos e outros materiais; extracção
e transformação de granito; engenharia civil, construção civil e obras
públicas.

ARTIGO 3.º

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

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2006914421

CARDOSO & MOREIRA — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5899/
950605; identificação de pessoa colectiva n.º 503438669; número
e data da apresentação: 79/20040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2003.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004584602

LOUSADA

LOUSABRASIL — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Cristelos,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01846/
031022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/031022.

Certifico que, entre Carlos Francisco Ferreira da Silva e mulher Maria
de Lurdes Costa da Silva, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

É constituída entre os outorgantes uma sociedade comercial por
quotas, que durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade adopta a firma LOUSABRASIL — Construção
Civil, L.da

3.º

A sociedade tem como objecto social a Construção e Engenharia
Civil.

4.º

A sede é estabelecida na Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
freguesia de Cristelos, concelho de Lousada, podendo a gerência
deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho li-
mítrofe.

5.º

A criação de sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, independentemente da sua situação geográfica depen-
derá de deliberação aprovada pelos sócios.

6.º

O capital social é de cinco mil euros, totalmente realizado, dividi-
do em duas quotas, uma no valor nominal de quatro mil euros, per-
tencente ao sócio Carlos Francisco Ferreira da Silva e outra no valor
nominal de mil euros, pertencente ao sócio Maria de Lurdes Costa da
Silva.

7.º

A gerência pertencerá ao sócio Carlos Francisco Ferreira da Silva,
que desde já fica nomeado gerente.

7.1 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos com a assina-
tura do sócio gerente.

7.2 — A gerência será ou não remunerada conforme vier a delibe-
rar-se em assembleia geral.

8.º

b) Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos é atribuída aos
sócios não cedentes, com eficácia real, o direito de preferência, a
exercer nos termos gerais;

c) A doação feita a descendentes, por qualquer sócio, da sua parte
social, não carece do consentimento dos restantes sócios.

9.º

A assembleia geral não poderá deliberar sem estarem presentes ou
representados todos os sócios.

10.º

Os lucros líquidos serão integralmente distribuídos, depois de dedu-
zida a reserva legal, salvo deliberação em contrário tomada por una-
nimidade dos sócios, e ficarão em pagamento a partir de 45 dias após
a data da assembleia geral que a aprovou.

11.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital ou suprimentos, desde que se destinem a investimentos, défi-
cit de tesouraria e sempre que a assembleia geral os aprove, recaindo
a obrigação igualmente sobre todos os sócios, na proporção do capi-
tal subscrito.

12.º

Todos os sócios podem exercer actividade concorrencial com a
sociedade, por si ou por interposta pessoa.

Está conforme o original

20 de Novembro de 2003. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004950820

ANTÓNIO ÂNGELO GOMES PEREIRA, L.DA

Sede: Gondariz, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01769/
030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506406516; número
e data da apresentação: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original

28 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2011091810

IMOBILIÁRIA FARIA SOARES & FILHOS, L.DA

Sede: Olival, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01082/
990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504318691; número
e data da apresentação: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original

29 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008227375

EB. INOX, L.DA

Sede: Rebordelos, Zona Industrial de Rebordelos, Pavilhão 3, S,
Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01931/
041015; identificação de pessoa colectiva n.º 504043609; número
e data da apresentação: 080905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original

9 de Setembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2006434845
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SERAFIM VIEIRA DE CARVALHO, L.DA

Sede: Sobreira, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01391/
010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505625539; número
e data da apresentação: 040719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original

19 de Julho de 2004. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004952474

MAIA

RUI BATISTA — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 717/
20050727; identificação de pessoa colectiva n.º 507428544; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20050727.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelas cláusulas do contrato em anexo e foi registada pela
apresentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Batista — Transportes, Unipesso-
al, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Francisco Coelho, 288
rés-do-chão, esquerdo, da freguesia de Vermoim do concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, representado por uma só
quota do seu único sócio Rui Fernando Mendes Baptista.

§ único. Para efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código
das sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua responsabili-
dade que o capital de cinquenta mil euros já se encontra integralmen-
te realizado em dinheiro estando depositado numa conta aberta em
nome, da sociedade na agência da Maia do Banco BPI.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

§ único. Fica desde já nomeado gerente o sócio único Rui Fernando
Mendes Baptista que não é sócio de qualquer outra sociedade unipes-
soal por quotas, pelo que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do
artigo 270.º-C do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade esta fica
obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2010164725

PORTO — 2.A SECÇÃO

PODIUM — TÉCNICOS ASSOCIADOS
PARA EDIFICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 857; identificação de pessoa colectiva n.º 500219940; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 6/050926.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital e alteração do contrato.

ARTIGO 4.º

Capital: € 5 000,01, após ajustamento de € 0,01 e reforço de
€ 2 705,53, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

Sócios e quotas:
1 — José Barbosa Lourenço, € 1 086,96;
2 — Júlia Adelaide Brandão de Penha Monteiro Barbosa Louren-

ço, € 1 086,96;
3 — Júlia Maria Brandão Barbosa Lourenço, € 760,87;
4 — José Luis Brandão Barbosa Lourenço, € 760,87;
5 — Paulo José Brandão Barbosa Lourenço, € 760,87;
6 — Podium — Técnicos Associados para Edificações, L.da,

€ 543,48.

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

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2008079520

J. MOREIRA — COMÉRCIO TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 652/050805; identificação de pessoa colectiva
n.º 507302605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
050805.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujo artigo é o seguinte:

Constituição de sociedade

Joaquim Moreira de Castro, casado, natural da freguesia de S. Paio
de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira, residente na Rua For-
mosa, 49, 10.º, 4000-250 Porto, titular do bilhete de identidade
n.º 2746456, emitido em 14 de Setembro de 1999, pelo Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, válido até 14 de Setembro de 2009,
contribuinte fiscal n.º 170167984, pelo presente instrumento, cons-
titui uma sociedade unipessoal por quotas, de responsabilidade limita-
da, que se rege nos termos e nas condições seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. Moreira — Comércio Têxteis,
Unipessoal L.da, e tem a sua sede na Rua Formosa, 49, 10.º, Sala A,
4000-250 Porto.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local, desde que dentro do concelho do Porto, ou para concelho limí-
trofe daquele.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio por grosso e reta-
lho de têxteis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
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2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio único, que
fica, desde já, nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

3 — A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até o montante igual de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

O sócio da sociedade pode transformar esta sociedade numa socie-
dade por quotas de responsabilidade limitada com mais de um sócio
pela divisão ou cessão da sua quota ou por aumento de capital social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, o gerente autorizado a efectuar o levantamento do capital
social para fazer face às despesas de constituição e registo.

Está conforme.

14 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2008906701

RUTH & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 760; identificação de pessoa colectiva n.º 500890552; nú-
mero e data da apresentação: 1627/290605.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2003, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008023672

MELO E HERNÂNI VINGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 140; identificação de pessoa colectiva n.º 501224009; nú-
mero e data da apresentação: 1643/290605.

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

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010405757

ROGÉRIO OLIVEIRA CAMPOS, MCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 687; identificação de pessoa colectiva n.º 500749159; nú-
mero e data da apresentação: 1921/010705.

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

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008270157

PORTO — 3.A SECÇÃO

VASCO MALHEIRO — GABINETE DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15307/20020718; identificação de pessoa colectiva
n.º 506226034; número e data da apresentação: 224/20050701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ano de exercício de 2004

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Fátima Ferreira.
2008905616

SANTO TIRSO

TRANSPORTES FARINHEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6269/20050606; identificação de pessoa colectiva
n.º 501656146; data da entrada: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
Cruz Ferreira Batista. 2006169360

KIÉKEFOI — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6227/20050329; identificação de pessoa colectiva
n.º 506355756; inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresen-
tações: 02 e 03/20050810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente Diogo Mário de Castro Sampaio de
Azevedo em 10 de Maio de 2005 por renúncia.

Procedeu-se ainda à alteração dos artigos 3.º e 4.º do pacto social,
adicionando a este último um parágrafo único, os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, distribuído por uma só quota do mesmo valor, pertencente
à sócia, Maria de Fátima de Oliveira Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe à sócia única,
Maria de Fátima de Oliveira Gonçalves, que desde já fica nomeada
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de viaturas automóveis.

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

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006203169

AKIMOBILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6315/20050809; identificação de pessoa colectiva
n.º 507443179; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20050809.

Certifico que Leonel Filipe Ribeiro Monteiro e Adão Domingos
Ribeiro Ferreira constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Akimobile, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é na Travessa 25 de Abril, loja 8, fregue-
sia de S. Salvador do Campo, concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de máquinas e
outro material de escritório, comércio a retalho de artigos de papela-
ria, jornais e revistas, comércio a retalho de electrodomésticos, apa-
relhos de rádio e televisão, instrumentos musicais, discos e produtos
similares, comércio por grosso de computadores, equipamentos peri-
féricos e programas informáticos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, e está dividido em duas quotas iguais de cinco mil euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Leonel Filipe Ribeiro Mon-
teiro e Adão Domingos Ribeiro Ferreira.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares de capital até cem vezes o valor deste.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes designados em assembleia geral.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como tomar de

trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira.
4 — Fica desde já designado gerente o sócio Leonel Filipe Ribeiro

Monteiro.
ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada a
percentagem destinada a reserva legal, terão o destino que for delibe-
rado em assembleia geral pela maioria de votos expressos.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do res-
pectivo objecto.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo do seu titular;
b) Quando sobre a quota incida arresto, penhora, ou providência

cautelas judicialmente justificada;
c) Se for declarada por decisão judicial em julgado, a existência por

parte de qualquer sócio de actos de concorrência desleal.
§ único. Em tais casos, a amortização e pagamento far-se-ão se-

gundo os valores constantes do último balanço e será pago em quatro
prestações trimestrais.

ARTIGO 10.º

No caso de um sócio pretender vender a sua quota, a sociedade tem
o direito de preferência em primeiro lugar, seguida dos sócios não
cedentes e somente depois poderá ser vendida a terceiros.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006202731

MARIA LÍDIA RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1202/821115; identificação de pessoa colectiva n.º 501338004;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 5/050211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, tendo em consequência sido alterados os
artigos 3.º e os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros di-
vidido em quatro quotas, uma do valor nominal de mil seiscentos e
sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos, outra do valor nomi-
nal de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e seis cênti-

mos, outra do valor nominal de cem euros e a restante do valor no-
minal de mil quinhentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cên-
timos, todas pertencentes à AH Business — S.G.P.S., S. A.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, será exercida por duas
ou mais pessoas, designadas pela assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes José Albertino Silva, casa-
do, residente na Rua da Imaculada Conceição, 246, Fafe, José Manuel
Gonçalves Pinto, casado, residente na Avenida de Beira Mar, 1601,
1.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia, José Guilherme Barros da Silva, ca-
sado, residente na Rua da Venezuela, 276, 8.º, esquerdo, Porto, José
Miguel Gonçalves Marques Mendes, casado, residente na Rua General
Norton de Matos, 68, 7.º direito, no Porto, e Pedro Miguel Correia
de Oliveira Aguiar, casado, residente na Rua Alberto Vieira Braga,
Creixomil, Guimarães.

3 — A fixação de remunerações dos gerentes compete à assem-
bleia geral, podendo as mesmas ser constituídas por uma parte fixa e
outra variável.

4 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta dos gerentes José Albertino Silva e José

Miguel Marques Mendes ou Pedro Miguel Correia de Oliveira Aguiar;
b) Pela assinatura conjunta dos gerentes José Manuel Gonçalves

Pinto e José Miguel Marques Mendes ou Pedro Miguel Correia de
Oliveira Aguiar;

c) Pela assinatura conjunta dos gerentes José Guilherme Barros da
Silva e José Miguel Marques Mendes ou Pedro Miguel Correia de Oli-
veira Aguiar;

d) Pela assinatura simples de um procurador ou pelas assinaturas
conjuntas de dois ou mais procuradores da sociedade, agindo dentro
dos limites das respectivas procurações.

5 — É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao seu objecto social, designadamente em letras de favor, fian-
ças e abonações e quaisquer actos semelhantes, excepto se expressa-
mente autorizados por deliberação da assembleia geral.

6 — Os gerentes nomeados ficam desde já autorizados a exercer,
por conta própria ou alheia, actividade concorrente com a da socie-
dade.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006212214

HABILAVES — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

(anteriormente designada por HABILAVES — COMPRA,
VENDA E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6105; identificação de pessoa colectiva n.º 505778270; data da
entrada: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

1 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006168100

HABILAVES — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

(anteriormente designada por HABILAVES — COMPRA,
VENDA E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 6105; identificação de pessoa colectiva n.º 505778270; data da
entrada: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

1 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo da Cruz
Ferreira Batista. 2006168096
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TROFA

NASCIMENTO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5350/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505789302;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 3 e 4/20050711.

Certifico que em 24 de Fevereiro de 2005, José da Rocha e Silva
renunciou à gerência.

Designação de gerente em 24 de Fevereiro de 2005 de José Fer-
nando de Oliveira Leite.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009217551

VILA DO CONDE

FERNANDO GOMES DE JESUS E C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00711/850702; identificação de pessoa colectiva n.º 501617701;
número e data da apresentação: 1137/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

30 de Janeiro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004567279

JÚNIOR RÉPLICAS, MINI — VEÍCULOS
PARA LAZER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 04086/050729; identificação de pessoa colectiva n.º 507375637;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/050729.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato social:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social de duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Júnior Réplicas, Mini — Ve-
ículos para Lazer, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é no lugar e freguesia do Mindelo, concelho de
Vila do Conde, podendo ser transferida, nos termos da lei, por sim-
ples deliberação do conselho de administração.

2 — O conselho de administração poderá criar, dentro e fora do País,
delegações, agências, sucursais ou qualquer forma de representação que
julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a produção e comercialização de mini
veículos para lazer.

ARTIGO 4.º

Mediante simples deliberação do conselho de administração, a socie-
dade pode constituir ou participar na constituição de novas sociedades
de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
referido no artigo anterior, adquirir e alienar participações em socie-
dades de direito nacional ou estrangeiro, bem como associar-se pela
forma que julgue mais conveniente a quaisquer entidades, singulares
ou colectivas.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, dividido em dez mil
acções ordinárias, cada uma com o valor nominal de cinco euros,

estando realizado em numerário quanto a cinquenta por cento, de-
vendo o restante ser realizado até 30 de Junho de 2010.

2 — O capital social poderá ser elevado até um milhão de euros,
por uma ou mais vezes simples deliberação do conselho de adminis-
tração, que fixará, nos termos da lei, as condições de subscrição, no-
meadamente o diferimento na realização das entradas e as categorias
das acções a emitir, de entre as já existentes.

ARTIGO 7.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.

2 — Haverá títulos de uma, cinco, dez, cem, quinhentas, mil e dez
mil acções.

3 — Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizadas, ou por igual
número de mandatários da sociedade para o efeito designados.

4 — Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável e desde que haja prévia deliberação nesse sentido da assem-
bleia geral.

5 — O custo das operações de registo das transmissões, conversões
ou outras, relativas ao títulos referidos no número anterior, será su-
portado pelos interessados, segundo critério a fixar pela assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

1 — A realização das entradas referentes a aumento de capital social
poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando o accionista
em mora após interpelação.

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
dos juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se veri-
ficar a mora e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas acções.

3 — As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das, por carta registada, aos interessados.

4 — Deverá, também, ser publicado um anúncio onde constem, sem
referência aos titulares, os números das acções perdidas a favor da
sociedade e a data da perda.

5 — As acções serão oferecidas aos demais accionistas na propor-
ção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns não
manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem a ad-
quiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

6 — Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei, e nas condições estabelecidas pela assembleia geral.

2 — Com as necessárias adaptações, aplicar-se-ão às obrigações
emitidas pela sociedade os n.os 1, 3, 4, 5, e artigo 7.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três, cinco ou sete membros, eleitos em assembleia geral, os
quais designarão o presidente e o administrador delegado, caso estes
não tenham sido já designados naquela assembleia.

2 — Ao administrador-delegado caberá, nomeadamente, o expedi-
ente e a execução das resoluções do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e estes
estatutos, ao conselho de administração compete assegurar a gestão
de todos os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas
ao objecto social, no que lhe são conferidos os mais amplos nomea-
damente para:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração pode-
rá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
c) Adquirir, alienar, onerar ou locar, nos termos legais, quaisquer

bens imóveis ou móveis, incluindo acções, quotas e obrigações;
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d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

e) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no
mercado financeiro nacional ou estrangeiro e aceitar a fiscalização
das entidades mutuantes;

f) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras empresas.

ARTIGO 12.º

1 — Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade, in-
cluindo cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade
quando assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) O administrador — delegado no exercício dos poderes que lhe

foram delegados;
e) Dois mandatários no exercício dos respectivos mandatos;
f) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou por um dos mandatários.

ARTIGO 13.º

1 — Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios obrigar a sociedade em actos ou contratos estranhos aos negóci-
os sociais.

2 — Os administradores caucionarão o exercício do seu cargo con-
forme for deliberado pela assembleia geral que os eleger.

ARTIGO 14.º

1 — O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por semestre e, além disso, todas as vezes que o presidente, o admi-
nistrador delegado ou dois dos membros do conselho o convoquem,
devendo constar das respectivas actas as deliberações que forem to-
madas.

2 — Fora dos casos em que se dispõe contrariamente, as delibera-
ções serão tomadas por maioria de votos, tendo o presidente, em caso
de empate, voto de qualidade.

3 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente a mencionar na acta e a arquivar. A carta de representa-
ção deverá indicar o dia e a hora da reunião a que se destina.

4 — Os administradores poderão votar por correspondência, a so-
licitação do presidente do conselho.

ARTIGO 15.º

Em caso de morte, renúncia ou impedimento temporário ou defi-
nitivo, de qualquer dos administradores, o conselho de administração
procederá à respectiva cooptação.

ARTIGO 16.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que deve
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, eleito pela assembleia geral.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente que será, igualmente,
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas,
também eleito pela assembleia geral.

3 — As atribuições do fiscal único são todas aquelas que lhe são
especificadas na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 17.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito, sendo ao porta-
dor.

2 — O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovada
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 só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da data da sua realização, salvo se ti-
verem comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 — A presença nas assembleias gerais e a participação nas discus-
são dos assuntos da ordem do dia por parte de accionista sem direito
a voto depende de autorização do presidente da mesa, mas a assem-
bleia pode revogar essa autorização.

ARTIGO 18.º

A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os acci-
onistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por cem do número de acções que possuam, sem
qualquer limite.

ARTIGO 19.º

1 — Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fazer
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente,
descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta diri-
gida ao presidente da mesa, indicando o nome e o domicílio do repre-
sentante, bem como a data da reunião da assembleia.

2 — As pessoas colectivas far-se-ão representar pelas pessoas que
para o efeito nomearem, através de carta cuja autenticidade será apre-
ciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de cinquenta por cento do capital social.

ARTIGO 21.º

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

2 — Compete ao vice-presidente substituir o presidente, em caso
de impedimento deste e, nomeadamente, convocar assembleias ge-
rais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou competências previstas na
lei, nestes estatutos ou em deliberação de accionistas.

ARTIGO 22.º

A assembleia geral reunirá no prazo legalmente estabelecido para a
realização da assembleia geral anual, e sempre que o conselho de ad-
ministração ou o fiscal único o julguem conveniente, ou ainda quando
requerido por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de
capital social imposto por lei para esse efeito.

ARTIGO 23.º

1 — A remuneração dos membros dos órgãos sociais, cuja eleição
compete à assembleia geral, será fixada por esta e poderá assumir a
forma de ordenado fixo, percentagem nos lucros ou outros benefíci-
os, em conjunto ou apenas em algumas dessas modalidades.

2 — A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, para o cumprimento do disposto no número anterior.

ARTIGO 24.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação da
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual
terão a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta delibe-
rar, por maioria simples, distribui-los, total ou parcialmente, ou afec-
ta-los a reservas.

ARTIGO 26.º

O conselho de administração, autorizado pelo fiscal único, poderá
resolver fazer adiantamentos sobre os lucros no decurso de um exer-
cício, nos termos previstos na lei.
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ARTIGO 27.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 — A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio entre os accionistas.

ARTIGO 28.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre as
várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista ac-
ções da espécie por ele detida.

Está conforme.

18 de Agosto de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008107248

CONSTANTINO & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00113/640810; identificação de pessoa colectiva n.º 500486379;
número e data da apresentação: PC-266/050623.

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

29 de Junho de 2005. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008111504

VILA NOVA DE GAIA

VITOR PASSOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 895/19890616; identificação de pessoa colectiva
n.º 502171294; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-57/28062005.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007422930

P.  R.  D .  P. COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 556/20050718; identificação de pessoa colectiva
n.º 507394330; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20050718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma P. R. D. P. — Comércio de Electrodo-
mésticos, Unipessoal, L.da, com sede na Rua Principal, 30, freguesia
de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização de electrodomésti-
cos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e cinco mil
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008979326

SANTARÉM
ABRANTES

MEIRA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1638/
000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504890417; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102530

A 23 — CONSULTORES DE ENGENHARIA, HIGIENE
E SEGURANÇA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1941/
030407; identificação de pessoa colectiva n.º 506451011; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102548

ROBALO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 829/
890117; identificação de pessoa colectiva n.º 502091525; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102556

MATILDE PRECIOSA FERNANDES MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1221/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503225380; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102572
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HEALY, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2004/
040225; identificação de pessoa colectiva n.º 506854663; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102580

IL PITTORE ITALIANO — ARTE E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1701/
010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505310007; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102599

ESPUMA DE SABÃO — ESTÉTICA E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1816/
011219; identificação de pessoa colectiva n.º 505529149; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102602

JOAQUIM FERNANDES DE JESUS BEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 557/
800206; identificação de pessoa colectiva n.º 500941963; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102610

FL — LOJA AGRÍCOLA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1464/
971119; identificação de pessoa colectiva n.º 504011154; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870160

MARTINS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 569/
800715; identificação de pessoa colectiva n.º 501053220; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102637

FERNANDA SANTOS & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1570/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504413880; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102645

J. ESPADINHA & FILHOS — MATERIAIS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1734/
010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505217139; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102653

JOAQUIM ROSA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1847/
020320; identificação de pessoa colectiva n.º 506058530; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102661

MANUEL JOSUÉ FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 932/
900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502330848; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102688

PAPELARIA CONDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1255/
950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503357367; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102696

ACMV — COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1831/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505825066; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102700
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MIGUEL MAGALHÃES — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1371/
961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503763462; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102718

GOMES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 927/
900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502331364; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102726

FRANCISCO MORGADO — REPARAÇÕES
E COMÉRCIO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1861/
020516; identificação de pessoa colectiva n.º 506079449; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870178

MANUEL CADETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1453/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503988138; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102742

JOSÉ SEIPIÃO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1195/
931217; identificação de pessoa colectiva n.º 503108960; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102750

H. D.  T. — EXPLORAÇÃO DE CINEMAS, BARES
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1805/
011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505827492; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109828

J. FLORANFIL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1469/
971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504027034; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109844

JACINTO & SILVA — SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1654/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504941224; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109852

LADRILHAMARO — LADRILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1990/
031118; identificação de pessoa colectiva n.º 506736563; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109860

LAGAR DE AZEITE CABEÇO DAS NOGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1673/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505082829; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109879

MARQUES, MENDES E TEMPERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 357/
700330; identificação de pessoa colectiva n.º 500185484; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109887

O VIZINHO — ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1232/
940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503252441; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109895
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P. MZG — ARQUITECTURA, DESIGN
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1546/
981112; identificação de pessoa colectiva n.º 504274961; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109909

PEDRO & FILHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1034/
910715; identificação de pessoa colectiva n.º 502588020; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109917

PÓVOA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 732/
870513; identificação de pessoa colectiva n.º 501824847; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109690

SOCIEDADE HOTELEIRA REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 928/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502304359; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109712

SOLUAR — SOCIEDADE LUSITANA DE AGÊNCIAS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 263/
650519; identificação de pessoa colectiva n.º 500464979; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram de-
positados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109720

TAXIPITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1728/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505422999; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109925

TRANSPORTES ADELINO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1447/
970929; identificação de pessoa colectiva n.º 503988081; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109933

FERSILUZ — MONTAGENS E REPRESENTAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1345/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665339; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109810

BATISTA & FILHOS — SOCIEDADE INSTALADORA
ELÉCTRICA E DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 851/
890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502149949; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109801

ANABELA VAZ SERVIÇOS DE LIMPEZA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1274/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503441732; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109798

AGROGRACIO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1549/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504274880; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109682

ABRANFISCAL — CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1998/
040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506806642; data de
entrega: 050624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109674

HERDADE DO CALDEIRO — SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1942/
030408; identificação de pessoa colectiva n.º 506513254; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109666

MATOS, TAVARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 124/
520212; identificação de pessoa colectiva n.º 500188530; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109658

RAUL REIS — ARQUITECTURA E PLANEAMENTO
URBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1457/
971103; identificação de pessoa colectiva n.º 504011839; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109640

ESPAÇO PROJECTO — GESTÃO
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1703/
010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505249421; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109631

ABRANGÁS — ARMANDO & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 974/
900913; identificação de pessoa colectiva n.º 502423447; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109615

J. ROSA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1607/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504417479; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109593

SHINE WELL — FORMAÇÃO EM LÍNGUAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2009/
040322; identificação de pessoa colectiva n.º 506908607; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram de-
positados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109585

5DCONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1668/
000801; identificação de pessoa colectiva n.º 505060620; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109577

GRELHA NOVA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1122/
921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502863838; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109569

CLAREX — PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1375/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503763586; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109550

ROSA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1689/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505160650; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109542
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DROGASOR — DROGARIA E PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1562/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504505254; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109968

VIOLANTE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1757/
010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505513595; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109976

TRANSPORTES CALADO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 327/
681122; identificação de pessoa colectiva n.º 500464910; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109941

SOLAR DO LOBO — SOCIEDADE
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1917/
030121; identificação de pessoa colectiva n.º 504948059; data de
entrega: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109950

A NOVA FUNERÁRIA DE ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1461/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504011677; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102491

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA PEREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1420/
970609; identificação de pessoa colectiva n.º 503906190; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102858

RAMO VERDE — CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1799/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505707101; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102840

BISPO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1561/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504505262; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102831

CONSTRUÇÕES PAULINO J. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1856/
020424; identificação de pessoa colectiva n.º 505967855; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102823

VIJOMAROG MINIMERCADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1999/
040120; identificação de pessoa colectiva n.º 506723232; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102807

VICTOR J. M. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1516/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504182706; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102815

AGOSTINHO NEVES MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1595/
990722; identificação de pessoa colectiva n.º 504744640; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102785
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MINI-MERCADO — PARDAL & SERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1919/
030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506361969; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102483

QUINAS & LOPES — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1531/
980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504245619; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102475

MINI-MERCADO SERRANO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1918/
030122; identificação de pessoa colectiva n.º 505794314; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102467

FERNANDES & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1343/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503650900; data de
entrega: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102319

JOSÉ LUÍS CORGA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1923/
030206; identificação de pessoa colectiva n.º 506327531; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram deposi-
tados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102300

JOSÉ DE JESUS SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1768/
010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505675480; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102769

CORTIÇAS JOSÉ AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1558/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504439243; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109984

BETONCORTE — ABERTURA DE ROÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1937/
030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506485404; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109992

A. C. DAVID, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1838/
020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505998122; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102017

O TAMANCO — REPARAÇÃO DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1863/
020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506149064; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102190

SERRANO & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 652/
830713; identificação de pessoa colectiva n.º 501388605; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102181

FRANCISCO DO CARMO SILVEIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 599/
810908; identificação de pessoa colectiva n.º 501224890; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102173
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FARMÁCIA BENTO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1716/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505264960; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102165

JORGEL — PRODUTOS CONGELADOS
E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 765/
880223; identificação de pessoa colectiva n.º 501936939; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102157

CASA BRUNHETE — MINI-MERCADO 
ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1750/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505523868; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102149

SILVA & RICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 32/
850529; identificação de pessoa colectiva n.º 500248435; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102130

PANIFICADORA ARIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1730/
010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505429802; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102122

MANUELA — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 960/
900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502385251; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102114

NORA — SOCIEDADE TURÍSTICA
DA CONCAVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 616/
820106; identificação de pessoa colectiva n.º 501286179; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102106

JOVIMODA — ALCINA & TOMAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 867/
890713; identificação de pessoa colectiva n.º 502192216; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102092

I .  M.  T. — INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS
DO TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 991/
901116; identificação de pessoa colectiva n.º 502449845; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102084

RAPANELLI — EQUIPAMENTOS OLEÍCOLAS
(PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1212/
940407; identificação de pessoa colectiva n.º 503186562; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102076

NUNES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1003/
910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502491876; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102068

SERVIFLORA — SERVIÇOS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1330/
960219; identificação de pessoa colectiva n.º 503591483; data da
entrada: 050624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101975

FERNANDO & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1266/
950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503424897; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101967

MINIMERCADO AURORA PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1829/
020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505939304; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008101959

LINHAS DO LAR — MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1795/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505751542; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008099458

GUERREIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1579/
990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504464230; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102050

FLORISTA RUIVO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2008/
040311; identificação de pessoa colectiva n.º 506888231; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102041

CORTIÇAS GAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 883/
890918; identificação de pessoa colectiva n.º 502219890; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102033

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA — VG,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1710/
010313; identificação de pessoa colectiva n.º 505329620; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102025

TÁXIS GODINHO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1755/
010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505444020; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102874

VICTOR MARTINS — REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1316/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503565776; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102270

MEDIMED — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1465/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504011170; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102882

VIEIRA & FÁBRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 524/
780808; identificação de pessoa colectiva n.º 500796270; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102262
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MANUEL HENRIQUE DE MATOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 669/
840910; identificação de pessoa colectiva n.º 501475745; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102246

ESCOLA DE CONDUÇÃO ESPECIAL ABRANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 962/
900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502385235; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102238

COMÉRCIO DE PEIXE FILHOS DE FLORIVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1478/
980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504058541; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102220

MÓVEIS ANDRÉ DO PEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1446/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503988073; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102211

DOUVINA & JOÃO APARÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1853/
020402; identificação de pessoa colectiva n.º 505731223; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102203

MÉDIA ON — COMUNICAÇÃO SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1732/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505500094; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008108945

PEÇA CHAVE — COMUNICAÇÃO E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1906/
021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506315240; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109291

ABRANFOGO, COMÉRCIO DE FOGÕES DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1646/
000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504943103; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109305

CASA ALPALHÃO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1514/
980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504182927; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109313

DOMINGOS — REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1101/
920624; identificação de pessoa colectiva n.º 502792523; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109321

BENTO B. C. HENRIQUES — CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2015/
040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506936414; data da
entrada: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008109330

AMÉLIA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 994/
901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502453613; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102505
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DAVID MARTINS POMBO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 803/
880802; identificação de pessoa colectiva n.º 502015896; data da
entrada: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008102521

BENAVENTE

SERAFIM RODRIGUES DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1595/
050107; identificação de pessoa colectiva n.º P 507170121; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/050107.

Certifico que Serafim Rodrigues dos Santos, casado com Antónia
da Conceição Coronha Pinguelo, residente na Rua da Fábrica, lote 2,
Porto Alto, Samora Correia, Benavente, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Serafim Rodrigues dos Santos,
Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sede é na Rua da Fábrica, lote 2, Porto Alto, freguesia de
Samora Correia, concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — O objecto social consiste na construção civil e obras públicas;
reparação automóvel e revenda de peças.

2 — A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socie-
dades, ainda que com objecto distinto do seu, bem como em socie-
dades reguladas por lei especial e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma única quota no valor nominal de
cinco mil euros, pertencente ao sócio Serafim Rodrigues dos Santos.

ARTIGO 5.º

Contratos do sócio com a sociedade

1 — O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade desde que estes visem a prossecução do objecto social.

2 — Os negócios jurídicos celebrados nos termos do número um de-
vem revestir forma escrita.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 — A sociedade é representada perante terceiros, judicial e extra-
judiciaimente, pela gerência, sendo esta composta por um ou mais
gerentes, nomeados por decisão do sócio, ficando este desde já nome-
ado gerente.

2 — A gerência fica dispensada de caução, e é remunerada ou não,
conforme for deliberado por decisão do sócio.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

2 — Os gerentes podem delegar os seus poderes de gerência noutro
gerente e a sociedade pode constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

ARTIGO 8.º

Decisões do sócio

1 — O sócio delibera sobre todos os actos cuja competência seja
atribuída por lei às assembleias gerais, nomeadamente:

a) aprovação do relatório de gestão e das contas de ‘ exercício,
atribuição de lucros e tratamento de prejuízos.

b) Subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e a
sua alienação ou oneração;

c) A alienação ou oneração de bens imóveis, a alienação, oneração
e locação de estabelecimento;

d) Alteração do contrato de sociedade, incluindo aumento de capi-
tal.

2 — A representação do sócio poderá ser conferida a quem o mes-
mo entender, por simples carta.

ARTIGO 9.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na Lei, sendo os liqui-
datários nomeados por decisão do sócio.

O gerente nomeado fica desde já autorizado a proceder ao levanta-
mento de parte ou da totalidade do valor depositado para realização
do capital social, com vista ao suporte de despesas de constituição e
instalação da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319401

ESTÊVÃO DE JESUS LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1121/
001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505141710; número
e data da apresentação: DC-4/020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

7 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319983

MATEUS & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1567/
041008; identificação de pessoa colectiva n.º P 507113080; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 07/041008.

Certifico que entre Sérgio Paulo de Oliveira Mateus, solteiro, mai-
or, residente na Rua de Ferreira de Castro, lote 15, 3.º, esquerdo,
Samora Correia, Benavente, e Florival Godinho, solteiro, maior, re-
sidente na Rua da Lezíria, lote 12, rés-do-chão, esquerdo, Samora
Correia, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mateus & Godinho, L.da, tem a
sua sede na Rua da Lezíria, lote 12, rés-do-chão, esquerdo, 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 social actividades hoteleiras, explora-
ção de bar com música ao vivo.

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 Sérgio
Paulo de Oliveira Mateus e uma ao sócio Florival Godinho.
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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 Sérgio Paulo de
Oliveira Mateus e Florival Godinho.

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 esta em, 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 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.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital até ao montante global de vinte
e cinco mil euros.

ARTIGO 9.º

Fica proibida à gerência, obrigar a sociedade em abonações, avales,
fianças, letras de favor e outros semelhantes, alheios ao objecto e
interesse da sociedade.

ARTIGO 10.º

Aos resultados anualmente apurados pela sociedade, depois de de-
duzida a percentagem para a reserva legal, será dado o destino que fôr
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001319061

SILVA E COSTA & SANTOS DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1528/
040624; identificação de pessoa colectiva n.º 507015916;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 07/050127.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento à
inscrição acima referida:

Cessação das funções de gerente de José Borges Pacheco de Lima,
por renúncia em 6 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228287

CRISTINA E MANUEL FERREIRA — SERVIÇOS
CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1536/
040624; identificação de pessoa colectiva n.º P 506896668; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/040624.

Certifico que entre Ana Cristina Pires Baptista Esteves Lopes Fer-
reira e marido, Manuel Joaquim de Oliveira Lopes Ferreira, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Avenida do
Século, 4, Samora Correia, Benavente, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Sob a forma de sociedade comercial por quotas é constituída uma
sociedade que adopta a denominação de Cristina e Manuel Ferreira —
Serviços Clínicos, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Século, 4, Samora
Correia, concelho de Benavente.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

3 — A gerência pode transferir, abrir ou encerrar sucursais, agênci-
as, delegações ou outras formas locais de representação quer no ter-
ritório nacional quer no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a realização de consultas, diag-
nósticos, exames complementares de diagnóstico, ecografias, partos
e cirurgias.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá mediante deliberação dos sócios adquirir parti-
cipações noutras sociedade que tenham, ou não, um objecto social
semelhante ao seu.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota com o valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencen-
te à sócia Ana Cristina Pires Baptista Esteves Lopes Ferreira; uma
quota com o valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencen-
te ao sócio Manuel Joaquim de Oliveira Lopes Ferreira.

ARTIGO 6.º

1 — Todas as cessões de quotas, incluindo entre cônjuges, ascen-
dentes, descendentes e sócios, não produzem efeitos para com a socie-
dade enquanto não forem consentidas por esta.

2 — Na cessão de quotas a estranhos a sociedade terá sempre o
direito de preferência, o qual de seguida, se defere aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida conjuntamente por
dois gerentes os quais serão eleitos pela assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura dos mandatários instituídos dentro dos limites

dos poderes das respectivas procurações.
3 — Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

um gerente.
4 — A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos

termos n.º 6 do artigo 252.º do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 — Aos gerentes cabem os mais amplos poderes admitidos por
lei, com excepção dos atribuídos nestes estatutos ou na lei aos demais
órgãos sociais competindo-lhe praticar os actos que forem necessári-
os ou convenientes para a realização do objecto social entre os quais
se incluem os seguintes:

a) Abrir contas bancárias, passar cheques, contrair empréstimos ou
obter financiamentos e bem assim, realizar quaisquer operações de
crédito comercial e aplicações financeiras;

b) Adquirir, alugar, vender ou onerar veículos automóveis para e
da sociedade bem como os direitos a eles inerentes;

c) Adquirir, alienar, onerar e locar bens imóveis e estabelecimen-
tos necessários à actividade da sociedade;

d) Representar a sociedade em juízo e fora dele activa e ou passi-
vamente.

2 — É inteiramente vedado aos gerentes, fazer por conta da socie-
dade, operações alheias ao seu fim, ao objecto ou por qualquer outra
forma obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata
destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que
daí decorra para com a sociedade ou terceiros.
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ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com pelo menos quinze dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

2 — Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e manifestem vontade de que a assembleia se constitua
e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota sem o consenti-
mento do titular nos casos seguintes:

a) Falência do sócio titular;
b) Arrolamento, arresto, penhora, adjudicação judicial da quota ou

outra previdência judicial;
c) Dissolução, morte, inabilitação ou interdição do sócio;
d) Inventário judicial ou partilha por divórcio, se a quota for adju-

dicada a interessados não sócios;
e) Penhor da quota;
f) Violação de disposições deste contrato por parte do sócio.
2 — Salva a hipótese de acordo, em que prevalecerá o que for ajus-

tado, a contrapartida da amortização será determinada e paga nos
termos do artigo 235.º do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

A sociedade será dissolvida nos casos expressamente previstos na
lei ou quando tal for deliberado em assembleia geral, por maioria qua-
lificada de pelo menos três quartos do capital social.

ARTIGO 13.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos membros da
gerência em exercício, a função de liquidatários.

ARTIGO 14.º

As disposições do Código das sociedade Comerciais que sejam su-
pletivas podem ser derrogadas por deliberação do sócios tomada pe-
los votos correspondentes a pelo menos dois terços do capital social.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228325

PARDAL & FIGUEIRAS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1460/
031015; identificação de pessoa colectiva n.º P 506741281; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/031015.

Certifico que entre Mário Celorico Rodrigues Pardal e mulher,
Conceição Maria de Sousa Figueiras Pardal, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Avenida de Egas Moniz, lote 9,
Samora Correia, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pardal & Figueiras — Comércio
de Produtos Alimentares, L.da, tem a sua sede na Avenida de Egas
Moniz, lote 9, 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 social a distribuição e comércio de
produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
cinco mil euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Mário Celorico
Rodrigues Pardal e uma à sócia Conceição Maria de Sousa Figueiras
Pardal.

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 Mário Celorico
Rodrigues Pardal e Conceição Maria de Sousa Figueiras Pardal.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes, excepto nos actos de mero expediente em que é bastante
a assinatura 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 só-
cios não cedentes em segundo lugar, de direito de preferência.

3 — O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros comunicará
à sociedade e aos restantes sócios o projecto de cessão, com vista ao
exercício do direito de preferência, por carta registada, com quinze
dias de antecedência.

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
titular.

2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou
alguns 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.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228236

CHAMUSCA

CORTE E LIMPA — ACTIVIDADES
AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 00424/
050804; identificação de pessoa colectiva n.º P 507392035; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 03/050804.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas, tendo como
sócios Vítor Manuel Mendes Augusto, casado com Maria Deolinda
Vital Castelo em comunhão de adquiridos e residente na Rua do 1.º de
Maio, 3, na Parreira, Chamusca, e Manuel João Lopes da Rosa, casa-
do com Maria Joaquina Prates Ferreira, comunhão de adquiridos, re-
sidente na Rua 16 de Julho, 6, na Parreira, Chamusca, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Corte e Limpa — Actividades Agro-
-Florestais, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de 16 de Julho, 6, na
freguesia da Parreira, concelho da Chamusca, a qual poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, por deliberação da gerência.
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2 — A assembleia geral poderá decidir a constituição ou encerra-
mento de agências, sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção da sociedade.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto social da sociedade a promoção, exploração e
desenvolvimento da indústria Agro-Florestal e de todas as activi-
dades com ela relacionadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Vítor
Manuel Mendes Augusto e Manuel João Lopes da Rosa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, poderá ser exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes os sócios.

2 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a
assinatura de dois gerentes

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas, ou parte de quota, entre sócios é livre,
ficando desde já autorizada as necessárias divisões.

2 — A cessão de quotas, ou parte de quotas a terceiros, depende do
consentimento da sociedade.

3 — Para os efeitos previstos no número anterior, o sócio cedente
deverá comunicar, por escrito à sociedade e aos restantes sócios, as
condições em que pretende efectuar a cessão nelas se incluindo, desig-
nadamente, o preço, condições de pagamento e nome do terceiro
interessado na aquisição.

4 — A deliberação da sociedade sobre o consentimento será toma-
da no prazo máximo de cinco dias.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá deliberar a amortização das quotas dos só-
cios nos seguintes casos:

a) Em caso de insolvência ou falência do titular;
b) Sempre que a quota seja arrestada ou, por qualquer outra for-

ma judicialmente apreendida, e o arresto ou apreensão, não for
levantado no prazo de 60 dias contados da data em que foi decre-
tado;

c) Em caso de morte ou liquidação do respectivo titular.
2 — O preço da quota amortizada será o que resultar do balanço da

sociedade efectuado com a referência à data em que ocorrer algum
dos factos descritos no número um.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Conservadora Interina, Vanda Sofia
da Silva Mota de Freitas. 2010056701

MAÇÃO

AUTO TÁXI CRAVEIRO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 251/
020109; identificação de pessoa colectiva n.º P 505923637;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/050930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual
passou ter a seguinte redacção:

1.º

1 — Que pela presente escritura deliberam constituir entre si uma
sociedade comercial por quotas com a firma Auto Táxi Craveiro
Soares, L.da, e tem sede na Rua da Igreja, sem número, lugar de Car-
regueira, freguesia e concelho de Mação.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofes e
serem criadas sucursais, agências, ou outras formas de representação
social.

A redacção actualizada do contrato encontra-se depositada na res-
pectiva pasta.

Conferi e está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Manuel
Castelo Galinha. 2009963091

RIO MAIOR

TRANSMILITO — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Avenida de Paulo VI, lote 76, 3.º, direito, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1339/
030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506436918;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/050401.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 1, averbamento n.º 1, ficou averbada a cessação de funções de
gerente de Susana Carla Lopes Irra Serra Nobre, por renúncia de 31
de Dezembro de 2005.

Conferida. Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C. Santos. 2007744066

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

VARGEM DA MÓ — SUL — SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Herdade da Vargem da Mó, Casa Branca do Sado,
Torrão, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00437/960108; identificação de pessoa colectiva n.º 503582930.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Alves
Baião da Palma. 2002120803

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE PORCAS, S. A.

Sede: Palma, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00606/011222; identificação de pessoa colectiva n.º 502830190.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Alves
Baião da Palma. 2002120838

SABER E GOSTAR — RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Travessa do Alto de São Miguel, 6, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00624/020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506058859.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Carla Cristina Alves
Baião da Palma. 2002120820
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ALMADA

ANTÓNIO LUÍS DE JESUS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 714/
12092002; identificação de pessoa colectiva n.º 506160343; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20020912.

Certifico que António Luís Ribeiro de Jesus constituiu a sociedade
supra-referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma António Luís de Jesus, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Mestre Manuel Vicente,
22-A, freguesia de Costa de Caparica, concelho de Almada.

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

3 — E 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 reparações mecânicas de veículos
automóveis e serviço de electricidade automóvel.

4.º

Capital

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

5.º

Gerência

1 — A gerência fica a cargo dele sócio António Luís Ribeiro de
Jesus, desde já designado como gerente.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009365003

CARLA & OTÍLIA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 385/
25102000; identificação de pessoa colectiva n.º 505078899; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 05/02052002.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Alteração do contrato, quanto aos artigos 2.º e 4.º, que passam a ter
a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem corno objecto a mediação imobiliária prestação
de serviços nas áreas de construção civil e limpezas, administração e
gestão de condomínios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral fica a cargo de ambas as sócias e do não sócio Rogé-
rio Manuel Gonçalves de Oliveira, casado, residente na Rua de Jorge
Barradas, 47, 1.º, direito em Lisboa, desde já designados como gerentes.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto so-
cial na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009371810

CUICA — COMPLEXO TURÍSTICO DA COSTA
DA CAPARICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 393/
16082000; identificação de pessoa colectiva n.º 503677469; data
do depósito: 03072003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

15 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2002853770

ERGOESPAÇO — EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07761/
950310; identificação de pessoa colectiva n.º 500590076;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 4 e 5/20030625.

Certifico que pelas apresentações supra-referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Fernando dos Santos Antunes Perna.
Data: 2 de Janeiro de 2002.
Causa: renúncia.
Nomeação de gerente por deliberação de 2 de Janeiro de 2003:
A sócia Maria Aida Caetano Lopes Perna, casada, Rua da Colina

Sol, 3, Charneca de Caparica, Almada.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008174832

VISEU
VISEU

WATER SLEEP — COMÉRCIO A RETALHO DE MÁQUINAS
PURIFICADORAS DE ÁGUA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5701;
identificação de pessoa colectiva n.º 507315162; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20050428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Pelo presente documento particular, outorga nos termos do n.º 4
do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais, Rita Sofia de
Almeida Capela, divorciada, titular do bilhete de identidade
n.º 12402037, emitida em 20 de Janeiro de 2005 pelo Centro de Iden-
tificação Civil de Viseu, contribuinte n.º 226221385, natural da fre-
guesia de Pindelo dos Milagres, residente em Rio de Mel, freguesia de
Pindelo dos Milagres e concelho de São Pedro do Sul, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas que se regerá de acordo com os se-
guintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Water Sleep — Comércio a Retalho de
Máquinas Purificadoras de Água, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Praça de D. João I — Edifício Cidade
D. João I, loja AL 24, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Viseu.

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

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de máquinas
purificadoras de água.

4.º

O capital social é de cinco mil euros, representado por uma só quota
do seu único sócio Rita Sofia de Almeida Capela.

§ único. Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua inteira
responsabilidade que a entrada de capital no valor de cinco mil euros
já se encontra totalmente realizada em dinheiro.
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5.º

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

6.º

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

§ único. Fica desde já nomeado gerente o sócio único Rita Sofia de
Almeida Capela, que não é sócio de qualquer outra sociedade unipes-
soal por quotas, pelo que obedece ao requisito do imposto pelo n.º 1
do artigo 270.º-C do Código das Sociedade Comerciais.

7.º

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

8.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-C do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para prossecução do objecto desta.

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º do Código das So-
ciedades Comerciais, declara-se que a data de emissão do certificado
de admissibilidade desta sociedade, emitido pelo registo nacional de
pessoas colectivas, é de 22 de Março de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008719022

AQUECILAR — AQUECIMENTO AMBIENTE E NOVAS
ENERGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1229/
19831110; identificação de pessoa colectiva n.º 501414126; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 4/20051011.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quan-
to aos artigos 2.º, 3.º e 5.º

2.º

A sociedade tem por objecto a instalação de canalizações e de cli-
matização, aquecimento, ventilação e ar condicionado, instalações de
águas e esgotos em edifícios, outras instalações mecânicas e electró-
nicas, comércio de materiais de aquecimento, ventilação e ar condi-
cionado.

3.º

O capital social é de trinta e sete mil quatrocentos e nove euros e
oitenta e quatro cêntimos, representado por três quotas, sendo uma no
valor nominal de vinte mil quinhentos e setenta e cinco euros e quarenta
e um cêntimos, pertencente ao sócio Fernando Jorge Almeida Cabral,
outra no valor nominal de onze mil duzentos e vinte e dois euros e noventa
e cinco cêntimos, pertencente ao sócio António José de Carvalho Bap-
tista da Silva, e outra no valor nominal de cinco mil seiscentos e onze
euros e quarenta e oito cêntimos, pertencente ao sócio Rui Alberto Ale-
xandrino Duarte.

5.º

A gerência pertence a todos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta de
dois gerentes, sendo sempre necessária a assinatura do sócio Fernando
Jorge Almeida Cabral, o qual fica com um direito especial à gerência.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2009491521

JÚLIO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1512/
19870915; identificação de pessoa colectiva n.º 501873430; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20051012.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quan-
to ao artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma no valor
nominal de dois mil e trezentos euros e outra no valor nominal de

dois mil e duzentos euros, pertencente à sócia Carla Paula de Carva-
lho Barbosa e Silva Dias Santos e duas nos valores nominais de du-
zentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sóci-
os, José Vladimiro Soares Barbosa e Silva e Manuel Júlio de Carvalho
Barbosa e Silva.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2009491491

SILGUEIRENSE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3669/
19990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504416669; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/209051011.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital com
95 000 euros passando para 100 000 euros, alterando o artigo 3.º do
seu contrato.

3.º

O capital social integralmente realizado é de cem mil euros, cor-
respondente à soma de duas quotas iguais de cinquenta mil euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, José António Gomes Henri-
ques e Maria da Nazaré Ferreira Bernardo Henriques.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2009491483

SÃO MATEUS — INSTITUTO DE BELEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5302/
20031230; identificação de pessoa colectiva n.º 506794440; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20051012.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 28 de Setembro de 2005.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2009491467

TÁXIS BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2455/
19930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503072311; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 10/20051010.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 10 de Agosto de 2005.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2009491459

VOUZELA

LUÍS MANUEL LOPES JOÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Novais, Alcofra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00265/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505619229; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das, na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281425
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• 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
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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
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• 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
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• 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
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