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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

A. R. PEREIRA — SERRALHARIA E INSTALAÇÃO
DE GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 03268;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507510801; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/20051031.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pelo único
sócio Armando Ribeiro Pereira, casado com Maria Arlete da Silva
Ferreira Pereira, comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma A. R. Pereira — Serralharia e Ins-
talação de Gás, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Cabeço,
Serem de Cima, na freguesia de Macinhata do Vouga, concelho de
Águeda.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou en-
cerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mecânica geral, serra-
lharia de construção civil e instalações de canalizações e de climati-
zação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota única pertencente ao sócio
Armando Ribeiro Pereira.

4.º

1 — A administração e representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral os quais serão ou
não remunerados conforme deliberado pelo sócio único.

2 — Fica, desde já, designado gerente o sócio Armando Ribeiro
Pereira.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

5.º

As decisões do único sócio que ultrapassem os actos de mera ges-
tão devem ser registados em acta por ele assinada.

6.º

O único sócio poderá celebrar com a sociedade negócios que sir-
vam a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Noémia
Figueiredo Rocha. 2010280776

AVEIRO

CASAL & CASAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506866440; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/20051102; pasta n.º 5916.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente João Gonçalves Casal, por renúncia
de 9 de Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417097

ARTUR LEITE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507489608; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 06/20051102; pasta n.º 6338.

Certifico que, por escritura outorgada em 2 de Novembro de 2005
de fl. 8 a fl. 9 v.º do livro n.º 26-A, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Aveiro, foi constituída por Artur de Barros
Leite uma sociedade unipessoal por quotas com a denominação em
epígrafe, que se regerá pelo pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Artur Leite, Unipessoal, L.da, e
tem a sede na Rua Direita, 10, Costa do Valado, freguesia de Olivei-
rinha, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a exploração de talho.
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 Artur de Barros Leite.

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 Artur
de Barros Leite.

2 — Para obrigar a sociedade 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.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417135

CAPITÃO NEMO — NÁUTICA DE RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507516079; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 07/20051028; pasta n.º 6335.

Certifico que, por escritura outorgada em 28 de Outubro de 2005
de fl. 124 a fl. 25 v.º do livro n.º 25-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre Luís
Manuel Duarte Vieira, António Manuel Fontes Libânio da Silva e Síl-
vio Manuel Baptista da Silva Moreira, uma sociedade comercial por
quotas com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Capitão Nemo — Náutica de
Recreio, L.da, e tem a sede na Rua de Santa Maria da Feira, 21, 3.º,
direito, freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de for-
mação na área náutica.
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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 e corresponde à soma de três quotas, sendo duas no valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios Luís Manuel Duarte Vieira e Sílvio Manuel Baptista
Moreira e outra no valor nominal de mil seiscentos e sessenta e seis
euros, pertencente ao sócio António Manuel Fontes Libânio da Silva.

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 nomeados gerentes os sócios
Luís Manuel Duarte Vieira e Sílvio Manuel Baptista da Silva Moreira.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lurdes
Loura Martins. 2010417089

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

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506926117; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20051102; pasta n.º 5953.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Sérgio Carlos Dionísio da Silva, por
renúncia de 31 de Maio de 2005.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416384

EDIFICAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 501341820; inscrição n.º 22: número e data da
apresentação: 08/20051102; pasta n.º 404.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do pacto e em consequência alterados os artigos 4.º,
5.º e 6.º e eliminados os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º, passando aqueles
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital entoo existente, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição .fixadas em
assembleia geral que delibere o reembolso.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. As cessões a terceiros,
onerosas ou rido, dependem do consentimento da sociedade, à qual,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, fica
reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a três gerentes, sendo um, obriga-
toriamente, o representante da sócia Alcides Henriques & Filhos, L.da,
Alcides da Silva Henriques, podendo os demais ser nomeados de entre
pessoas estranhas à sociedade ou de entre futuros sócios, obrigando-se
a sociedade apenas pela assinatura daquele representante, enquanto
gerente, ou pela assinatura em conjunto dos demais.

§ único. Actualmente, para que a sociedade fique validamente obri-
gada nos seus actos e contratos são necessárias as assinaturas em con-
junto dos gerentes Rui Manuel da Silva Gonçalves e Sandra Clara de
Pinho Henriques ou somente a do gerente Alcides da Silva Henriques.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417119

PAVICENTRO — PRÉ-FABRICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500213399; inscrição n.º 16; número e data da
apresentação: 05/20051102; pasta n.º 765.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do pacto e em consequência alterado o artigo 3.º
e a alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º que passaram a ter a redacção
seguinte:

3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, comercialização e apli-
cação de materiais pré-esforçados e pré-fabricados, com compósitos
de fibras e outros, a concepção de projectos na área da pré-fabricação
em betão e produtos afins, e ainda o equipamento, tecnologia e pres-
tação de serviços nas áreas da construção civil, telecomunicações, gás
e electricidade.

17.º

1 — ...............................................................................................
b) Adquirir, alienar, ou onerar por qualquer forma, bens imóveis e

tomar, dar de arrendamento ou trespasse estabelecimentos comerciais
de e para a sociedade.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417100

ESPINHO

ESPESAÚDE — MEDICINA HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 02521/
051017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a fotocopiada da escritura de 14 de Outubro de
2005 onde consta que por Paulo Jorge da Silva Massada, solteiro,
maior, e Vítor Manuel Pires Borges Pereira, casado com Deolinda
Reis Silva Pereira em comunhão de adquiridos foi constituída a socie-
dade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação ESPESAÚDE — Medici-
na Higiene e Segurança no Trabalho, L.da, e tem a sede na Rua Cen-
tral, 181, freguesia de Silvalde, concelho de Espinho.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sede da sociedade ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de segurança, higiene e saúde
no trabalho; prestação de serviços de consultoria de higiene e segu-
rança no trabalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quotas, sendo uma no valor de
quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge da
Silva Massada e uma no valor nominal de quinhentos euros, perten-
cente ao sócio Vítor Manuel Pires Borges Pereira.

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
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mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge da Silva
Massada.

3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e
na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura do
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 poderes da gerência os gerentes poderão
ainda comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, bem como
ainda solicitar quaisquer empréstimos, leasing ou aluguer de longa
duração dando para isso quaisquer bens da sociedade para garantia dos
mesmos, tomar e dar de arrendamento quaisquer imóveis.

6 — A gerência poderá constituir mandatários delegando neles no
todo ou em parte os seus poderes de gerência.

7 — O contributo do referido sócio-gerente para as actividades so-
ciais limita-se às funções de gerência, pertencendo a direcção técnica
necessariamente a pessoa com habilitações legais.

ARTIGO 5.º

1 — Nem os gerentes nem qualquer dos sócios podem sem consen-
timento 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 com objecto social idêntico,
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 preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade poderá
amortizar as quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda e adjudicação judicial por qualquer quota;
c) Por acordo do 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 com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em concor-
rência;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular ceder em infracção ao disposto do 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 do previsto no 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 cri-
adas 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 montante de duzentos e cinquenta mil e na propor-
ção das suas quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade
de votos representativos da totalidade do capital social.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2010907906

OLIVEIRA DO BAIRRO

PATACO, MAGALHÃES & VARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1232; identificação de pessoa colectiva n.º 507478452; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 08/051108.

Certifico que foi registada a constituição por Oriana Beatriz Pata-
co Cardoso e marido, Francisco José Ferreira de Magalhães, casados
na comunhão de adquiridos, residentes na Travessa da Misericórdia,
22, 3.º, direito, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro, e Laura
Estima Vargas e marido, Marcos Sebastião Vargas, casados na comu-
nhão geral, residentes na Estrada Nacional n.º 235, Solar 4, 3.º, direi-
to, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro, da sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Pataco, Magalhães &
Vargas, L.da, e tem a sede em Oliveira do Bairro, na Travessa da Mise-
ricórdia, 22, 3.º, direito, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro.

2 — Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas su-
cursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação no
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de, restaurante;
design de interiores; importação, exportação e comércio por grosso e
a retalho de artigos de decoração; prestação de serviços de catering.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em quatro quotas no valor nominal de mil duzen-
tos e cinquenta euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Oriana
Beatriz Pataco Cardoso, Francisco José Ferreira de Magalhães, Laura
Estima Vargas e Marcos Sebastião Vargas.

ARTIGO 4.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de dez mil euros.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 — A gerência tem a faculdade de constituir mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

3 — A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

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

5 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Contratar e despedir pessoal;
b) Comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alugar

ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira relati-
vamente a móveis, automóveis e imóveis;

c) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.
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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.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo do 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 sucedem 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 o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três vezes consecuti-
vas, salvo motivo devidamente justificado.

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

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

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

ARTIGO 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

As assembleias gerais são convocadas através de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de quinze dias, salvo
se a lei prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2010815327

X DA QUESTÃO — PRODUÇÕES EM PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 685; identificação de pessoa colectiva n.º 504249770; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/051110.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerramen-
to da liquidação, tendo as contas sido aprovadas a 10 de Novembro
de 2005.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2010815335

URBOLIVA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 91; identificação de pessoa colectiva n.º 501617221;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 11 e 12/051111.

Certifico que foram registadas:
A designação de gerente da não sócia Maria Armanda Mendes Fer-

reira Sol.
Data da deliberação 21 de Outubro de 2005.

A cessação de funções de gerente de Joaquim Manuel Santos Alves
de Jesus, por renúncia.

Data de deliberação:10 de Outubro de 2005.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2010815378

SANTA MARIA DA FEIRA

CONSTRUÇÕES DO MURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 02494/880616; identificação de pessoa colectiva n.º 501996044;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/981218.

Certifico que pela apresentação supra referida foi efectuado o re-
gisto de reforço do capital para 1 000 000$, sendo o aumento de
500 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios; designação
de gerente do sócio, António Henriques de Oliveira, em 3 de Novem-
bro de 1998 e alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e
4.º, cujas redacções actualizadas são as seguintes:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um mi-
lhão de escudos, dividido em duas quotas, de quinhentos mil escudos
cada, pertencentes a cada um dos sócios Maria Glória Henriques de
Oliveira e António Henriques de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta de
dois gerentes.

§ 2 Em ampliação da esfera normal da sua competência os geren-
tes poderão, comprar, hipotecar, vender, trocar, arrendar ou sublocar
imóveis ou quaisquer veículos automóveis de para a sociedade, adqui-
rir por trespasse, compra ou tomar à exploração as suas instalações
totalmente ou parcialmente tudo nas condições previamente estabe-
lecidas em assembleia geral e nomeadamente rescindir quaisquer des-
tes contratos.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2000. — A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 3000133534

VALE DE CAMBRA

LATOARIA LINDO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 66/640318; identificação de pessoa colectiva n.º 500163561;
número e data da entrada: 07/20050725.

Certifico foram depositados os documentos de prestação de contas
relativo ao exercício de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 2007878887

LATOARIA LINDO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 66/640318; identificação de pessoa colectiva n.º 500163561;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 01/20051103.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte registo:
Alteração parcial do contrato de sociedade, ao qual é aditado o n.º 3

ao artigo 1.º, passando a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

3 — A sociedade poderá adquirir livremente participações em quais-
quer outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia
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de responsabilidade ilimitada mesmo que com objecto diferente do seu,
assim como, associar-se a pessoas colectivas reguladas por leis espe-
ciais e ainda participar em consórcios, agrupamentos complementa-
res de empresas ou outras formas de associação empresarial.

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

3 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2007878518

JOSÉ & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 403/901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502454105;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 04; número e data da apresenta-
ção: 02/20051103.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte registo:
Cessação de funções da gerente Maria dos Anjos de Bastos Maria

Brandão por renúncia de 31 de Outubro de 2005.

Conferido. Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2007878534

BEJA
SERPA

PEDRO LÍBANO MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00505/
051102; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
02112005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Pedro Miguel
Moura Líbano Monteiro, casado com Maria Cabral Moncada Pestana
de Vasconcelos Líbano Monteiro, na separação de bens, residente na
Rua de Alfredo da Silva, 2-A, Monte Estoril, Estoril, Cascais, cele-
brou o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Pedro Líbano Monteiro,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Mértola, 64, freguesia do
Salvador, concelho de Serpa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, exportação, importação
e comercialização de produtos agro-pecuários e a transformação dos
mesmos. Compra e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para
o mesmo fim. Arrendamento de imóveis. Consultoria em Gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000 e corresponde à quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a dez vezes
o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos na lei.

Foi depositado na pasta o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, em exercício,
Maria do Carmo Rebocho Castanho Camões. 2006264257

BRAGA
BARCELOS

AMVP — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quintães, Fornelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4077/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505460173; data
da apresentação: 27062005.

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

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005924784

CENTRAL GARDEN — CAFETARIA, L.DA

Sede: Jardim das Barrocas, Edifício Marisás, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3343/
19981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504279432; data
da apresentação: 27062005.

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

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008386791

AUGUSTO & DIAS, L.DA

Sede: Devesa, Fonte Coberta, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4617/
20011120; data da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008089509

GANDROTEX — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Gandra, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2828/
19960701; identificação de pessoa colectiva n.º 503683248; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091740

ARQ.COM — FERNANDO REIS, ARQUITECTO, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Edifício Couto dos Onze
Casais, lote 49, loja 6, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5226/
20030204; identificação de pessoa colectiva n.º 506478777; data
da apresentação: 27062005.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091759

VIOTRIX — CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Sede: Brunhães, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4245/
20010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505488329; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091732

CONFECÇÕES MARTILITOS, L.DA

Sede: Torre, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1752/
19900814; identificação de pessoa colectiva n.º 502399414; data
da apresentação: 28062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008090574

LUANDA PEÇAS — ESTABELECIMENTO
DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS E CAMIONS

E FERRAMENTAS DIVERSAS E TINTAS, L.DA

Sede: Campo 25 de Abril, B1.2, loja 4, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 399/
19770309; identificação de pessoa colectiva n.º 500650659; data
da apresentação: 28062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008085104

CANALIZAÇÕES E ELECTRICIDADE S. BRAZ, L.DA

Sede: Levandeiras, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1806/
19901120; identificação de pessoa colectiva n.º 502463960; data
da apresentação: 28062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084655

MANUEL PEDROSA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5026/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505927969; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008386767

VIVENDAS M. DURÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quiraz, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4888/
20020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506198480; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008089681

MAGALHÃES & DURÃES — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Outeiro, Alvito (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4871/
20020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506198502; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002741387

J. ARAÚJO & NELSON — INSTALAÇÃO DE REDES
GÁS, L.DA

Sede: Levandeiras, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4604/
20011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505832666; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002741379

SAMEIRO & CÂNDIDO, L.DA

Sede: Igreja, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1001/
19860923; identificação de pessoa colectiva n.º 501725903; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008089720

CARVICOR — ESTAMPARIA E CONFECÇÃO
TÊXTIL, L.DA

Sede: Urbanização dos Galos, 35, Areal de Cima, Barcelinhos,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1865/
19910311; identificação de pessoa colectiva n.º 502513756; data
da apresentação: 27062005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 65 — 31 de Março de 2006 6934-(11)

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914932

MANUEL ARMANDO BARBOSA DA SILVA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Torgas, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4913/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505886677; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914924

M. COUTINHO — CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Pais, 77, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4715/
20020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505993511; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351706

EUROVASO CERÂMICA, L.DA

Sede: Igreja, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1473/
19890331; identificação de pessoa colectiva n.º 502160144; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351919

A.  F. SOUSA — ARTIGOS PARA CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Chouselas, Pedra Furada, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5143/
20020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506101339; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351900

ELASTICIDA — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Porto Carreiro, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2800/
19960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665797; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351854

CARLA MARIA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Assento, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5401/
20030917; identificação de pessoa colectiva n.º 506675491; data
da apresentação: 27062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351811

LUÍS FILIPE — SERVIÇOS, MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA
E GINECOLOGIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, bloco 15, 4.º, esquerdo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3935/
20010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505416646; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357704

RISCOCER — CERÂMICA ARTESANAL, L.DA

Sede: Penide, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2381/
19940428; identificação de pessoa colectiva n.º 503203980; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357712

CONFECÇÕES COURELENSE, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1084/
19870304; identificação de pessoa colectiva n.º 501789294; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357739

CONFECÇÕES COURELENSE, L.DA

Sede: Boavista, Courel, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3922/
20010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505484498; data
da apresentação: 27062005.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357747

MOTA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Calçadas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 655/
19811002; identificação de pessoa colectiva n.º 501220054; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357690

PROARAMES — PRODUTOS DE ARAME, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Teotónio da Fonseca, 52, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3170/
19980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504111035; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357682

BARCELCOR — COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Sede: Rua de São João de Brito, lote 2, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3749/
20000721; identificação de pessoa colectiva n.º 504557742; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357674

BORDADOS BRIOTE, L.DA

Sede: Portela, Goios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1780/
19900926; identificação de pessoa colectiva n.º 502418281; data
da apresentação: 27062005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357666

EMPRESA DE CONFECÇÕES DAS BARREIRAS, L.DA

Sede: Rua de São Martinho, Barreiras, Tamel (São Veríssimo),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2854/
19960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503708402; data
da apresentação: 28062005.

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

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007350084

CHASSI — AUTO-REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Azevedinho, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4984/
20020619; identificação de pessoa colectiva n.º 506183165; data
da apresentação: 28062005.

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

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007350181

MARIZAI — FÁBRICA DE PEÚGAS, L.DA

Sede: Enquião, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3072/
19970922; identificação de pessoa colectiva n.º 503990485; data
da apresentação: 28062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007350068

LURFERREIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bouços, Bastuço (Santo Estêvão), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4851/
20020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505985560; data
da apresentação: 28062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007350050

CARMALHAS — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE MALHAS, L.DA

Sede: Rua de Santa Marta, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2144/
19921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502871490; data
da apresentação: 28062005.

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

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007350211

MARIA ALICE SILVA — CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte Real, Rio Covo (Santa Eulália), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4914/
20020429; identificação de pessoa colectiva n.º 506133869; data
da apresentação: 28062005.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007350246

MANIXO — MODA E CERÂMICA, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 377, loja 10, Edifício
Prestígio, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2784/
19960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503650935; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007923793

NELBEL — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Portela, Goios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2244/
19930621; identificação de pessoa colectiva n.º 503010812; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007923785

DOMINGOS BARBOSA DE SOUSA & C.A,  L .DA

Sede: Coturela, Alvito (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 814/
19840907; identificação de pessoa colectiva n.º 501505229; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357194

BERTA & SILVA, L.DA

Sede: Quintão, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4108/
20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505534568; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008368270

CONSTRUÇÕES DO CAMPO & C.A,  L .DA

Sede: Gandra, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2788/
19960509; identificação de pessoa colectiva n.º 503651010; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339170

SUL PORTA, L.DA

Sede: Avenida de Santa Marta, 58, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1731/
19900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502375469; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339196

A. TORRES REIS & C.A,  L.DA

Sede: Piadela, Lama, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 984/
19860822; identificação de pessoa colectiva n.º 501725962; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339250

A TULIPA — CERÂMICA DECORATIVA, L.DA

Sede: Lagoa, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 383/
19760917; identificação de pessoa colectiva n.º 500585210; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339331

V.  T.  A.  — ESTAMPARIA, L.DA

Sede: Rua Nova do Corujo, fracções A, B e J, Vila Boa,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1685/
19900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502321873; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339102

ALBERTO CARDOSO — CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Campo de 25 de Abril, 282, B, 4.º-A, ap. 24, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5432/
20031028; identificação de pessoa colectiva n.º 506721841; data
da apresentação: 27062005.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2004.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339153

JOLUIZ — CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cachadinha, Caixa 221, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4464/
20011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505520028; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339099

TÊXTEIS — COSTA & MIRANDA, L.DA

Sede: Cachada, lote 5, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3050/
19970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503974188; data
da apresentação: 27062005.

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

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339340

AZÁLIA TÊXTIL MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Igreja, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 955/
19860625; identificação de pessoa colectiva n.º 501681604; data
da apresentação: 27062005.

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.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339277

CARDIMALHA, L.DA

Sede: Monte, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1050/
19861212; identificação de pessoa colectiva n.º 501750908; data
da apresentação: 27062005.

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.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339234

FALCÃOTEX — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Gandra, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1101/
19870409; identificação de pessoa colectiva n.º 501806199; data
da apresentação: 27062005.

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.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339218

DECOR FALCÃO & BOGAS, COMÉRCIO ARTIGOS
DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Igreja, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5687/
20041105; data da apresentação: 27062005.

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.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007339137

NORCASH — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Moinhos, Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3534/
19991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504550250; data
da apresentação: 27062005.

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.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007923777

JOSÉ SOUCASAUX & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 162,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 271/
19720710; identificação de pessoa colectiva n.º 500159980; data
da apresentação: 27062005.

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.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091139

SANIGALOS — COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES
SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Boela, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1043/
19861128; identificação de pessoa colectiva n.º 501746145; data
da apresentação: 27062005

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.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008085171

FEMIFOR — EMPRESA DE MONTAGENS
DE CERÂMICAS, L.DA

Sede: Azevedo, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2131/
19921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502857420; data
da apresentação: 27062005.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008085198

GASCÁVADO — EQUIPAMENTOS E REDES GÁS
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Cubos, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3449/
19990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504657593; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008085180

AFTEC — GABINETE DE CONTABILIDADE, AUDITORIA,
CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Centro Comercial Castro, Largo do Bom Jesus da Cruz,
27 e 30, 2.º, sala 4, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3187/
19980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504109030; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008085210

RICARDO DIAS, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Ponte, Tregosa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3610/
20000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504862197; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007805847

NATÁLIA FARIA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Além do Rio, Tregosa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4033/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505462141; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007805758

JRLC — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bouças, Cossourado, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4082/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505488221; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007805766

FÁBRICA DE MALHAS REISTEX, L.DA

Sede: Pedreira, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 494/
19781205; identificação de pessoa colectiva n.º 500817863; data
da apresentação: 28062005.

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.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344289

MODELMALHAS — INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Rua de Valpaços, 96, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3315/
19980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504262157; data
da apresentação: 28062005.

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.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344246

MALHAS ETEROG, L.DA

Sede: Sobreiro, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4640/
20011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505822318; data
da apresentação: 28062005.

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.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914959

CONSTRUÇÕES AZEVEDO & FONSECA, L.DA

Sede: Redondo, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2137/
19921028; identificação de pessoa colectiva n.º 502871580; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008372251

MANUEL DA COSTA GOMES & C.A,  L .DA

Sede: Cachada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4172/
20010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505525224; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091708
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DECORAÇÕES MACEDO DUARTE, L.DA

Sede: Trás da Fonte, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4852/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505968347; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005913863

SARORIZ, CARPINTARIA, L.DA

Sede: Assento, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1267/
19880215; identificação de pessoa colectiva n.º 501932747; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005913839

JOÃO CARLOS & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Piadela, Lama, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3396/
19990225; identificação de pessoa colectiva n.º 504493612; data
de apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005913847

BARCELDIESEL — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
AUTO, L.DA

Sede: Quintão, Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3454/
19990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504499858; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008089495

CONSTRUÇÕES — ANTÓNIO LONGRAS & MANUEL
SILVA, L.DA

Sede: Trigais, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1354/
19880712; identificação de pessoa colectiva n.º 502004304; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084434

ANA COUTINHO — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4679/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 502004304; data
da apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084299

M. F. & DIAS, L.DA

Sede: Rebordões, Caixa 222, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4075/
2000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504914162; data
de apresentação: 27062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084710

TÁXIS CENTRAIS DE PRADO, L.DA

Sede: Valada, Igreja Nova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2597/
19950531; identificação de pessoa colectiva n.º 500567310; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2006592319

GONÇALVES & RAMOS — PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abel Varzim, Urbanização São José, bloco 17,
loja N, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2884/
19961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503748250; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357771

ISABEL PIMENTA — CABELEIREIRO, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 377, loja 9, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4054/
20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505489694; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357720
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MANUELA OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, Centro Comercial Castro, 1.º,
sala 20, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3615/
20000208; identificação de pessoa colectiva n.º 504864114; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351943

MANUEL VILAS BOAS GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paço, Airó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5631/
20040806; data da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351650

JOAQUIM CARNEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Pereira Peixoto Pereira
Machado, 164 e 166, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1666/
19900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502309059; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357755

NEW-DENTE — CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 17-21, 2.º, salas F e G,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4842/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505839431; data
da apresentação: 27062005.

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.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351889

CELORICO DE BASTO

AVENTINO MOURA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 150/920521; inscrição n.º 10.

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

Apresentação n.º 02/051103.
Designação de gerente.
Designado: António Carvalho Fernandes, casado.
Data da deliberação: 20 de Outubro de 2005.

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 2007096633

ESPOSENDE

TINTUMINHO ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.
(anteriormente designada LISA & BERNARDINO,

ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00940/990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504416219;
inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 14 e 15/
051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
escritura donde consta que foi aumentado o capital em € 45 000,
realizado em dinheiro, sendo € 10 000 pelo sócio António Gomes
Pereira Carreiras, € 22 400 pelo sócio José Manuel Faria da Costa,
€ 12 400 pela nova sócia Rosa Chaves Ferreira e € 100 para cada
um dos sócios Bernardino Pereira da Costa e Afonso Cireneu Pereira
da Costa, e pela mesma escritura onde consta a transformação da re-
ferida sociedade e cujo contrato passou a reger-se pelos seguintes ar-
tigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TINTUMINHO — Acabamentos
Têxteis, S. A., e tem a sua sede no lugar da Areia, freguesia de Fonte
Boa, concelho de Esposende.

2 — A administração poderá mudar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em tinturaria e acabamentos têx-
teis.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá associar-se a empresas já constituídas, mesmo
com objecto diferente do seu, participar na constituição de outras,
associar-se a outras pessoas jurídicas para formar agrupamentos com-
plementares de empresas, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, dividido em 10 000 acções de valor nominal
unitário de cinco euros.

2 — As acções são ao portador ou nominativas, podendo ser reci-
procamente convertidas nos termos da lei.

3 — Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e múltiplos de
100 acções.

ARTIGO 5.º

Serão obrigatoriamente amortizadas pelo respectivo valor nomi-
nal, ou pelo respectivo valor contabilístico se inferior ao valor no-
minal, as acções cujos títulos sejam penhorados, arrestados, arrolados
ou envolvidos em qualquer providência judicial ou administrativa que
possa implicar posterior transmissão da respectiva titularidade das
acções.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, que pode ser de três ou cinco administra-
dores, consoante for deliberado em assembleia geral.

2 — A eleição dos administradores deve ser aprovada por, pelo
menos, 80 % dos votos correspondentes ao capital social.

3 — A assembleia geral que eleger a administração designa o res-
pectivo presidente.

4 — Os administradores são dispensados de prestar caução para o
exercício das suas funções.

5 — A administração reunirá, pelo menos, trimestralmente.

ARTIGO 7.º

1 — Compete à administração exercer em geral os mais amplos
poderes de gestão, representando a sociedade perante terceiros e pra-
ticando todos os actos tendentes à realização do objecto social.

2 — Em especial compete à administração:
a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis, bens móveis

e participações sociais em outras sociedades;
b) Constituir mandatários da sociedade;
e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros;
d) Exercer as demais competências que lhe são atribuídas pela lei e

por contrato de sociedade.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 65 — 31 de Março de 20066934-(18)

ARTIGO 8.º

A sociedade fica vinculada mediante a intervenção:
a) Do administrador único;
b) De dois administradores;
c) De procurador com poderes para o acto.

ARTIGO 9.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, eleito pela assembleia geral.

2 — O fiscal designado terá um suplente que será igualmente revi-
sor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 10.º

1 — A cada acção corresponde um voto.
2 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e

um secretário eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

A administração poderá nomear um secretário da sociedade, efecti-
vo e um suplente, nos termos e para o exercício das funções previstas
nos artigos 446.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

São permitidos adiantamentos sobre os lucros no decurso de um
exercício e de acordo com o disposto no Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 13.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais é de um ano.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007185997

VIEIRA DO MINHO

MANOMARTA — TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 212/010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505275511;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20051108.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
supra, sendo a data da aprovação das contas de 31 de Agosto de 2005.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Estela Maria
de Melo Gonçalves. 2007373343

VILA VERDE

GOMES SILVA & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1449/
20051027; identificação de pessoa colectiva n.º P 507515455;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20051027.

Certifico que, por escritura de 27 de Outubro de 2005, Manuel
Gomes da Silva e Maria Eugénia Machado Peixoto da Silva constituí-
ram a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gomes Silva & Peixoto, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Gandra, freguesia de Turiz, concelho de
Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis. Promoção imobiliária. Indústria da construção civil e empreita-
das de obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte e cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de vinte mil euros, pertencente ao sócio Manuel Gomes da Silva,
e outra do valor nominal de cinco mil euros, pertencente à sócia Maria
Eugénia Machado Peixoto da Silva.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Manuel Gomes da Silva, que desde já fica nomeado
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

27 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2003940839

HORÁCIO FERREIRA — CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1450/
20051028; identificação de pessoa colectiva n.º P 507516893;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20051028.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2005, Horácio
Manuel de Oliveira Lopes Ferreira, constituiu a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Horácio Ferreira — Contabilida-
de, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de São Tiago, 8, fre-
guesia de Cervães, concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de gabinete de con-
tabilidade e de consultoria fiscal. Actividades de consultoria para os
negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeado gerente o próprio
sócio.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324750

DIVILOP,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1451/
20051031; identificação de pessoa colectiva n.º P 507518780;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20051031.

Certifico que, por escritura de 31 de Outubro de 2005, José Carlos
da Silva Lopes e Fernando da Silva Lopes constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação DIVILOP, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Santo André, 281, freguesia de Moure, concelho
de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de acabamento no
âmbito da construção civil nomeadamente revestimento de pavimen-
to e de paredes, colocação de tectos falsos e divisórias.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324768

FICTIO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

(anteriormente denominada PRAIA VERDE
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 441/
950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503566799; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 5/20051028.

Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2005, a sociedade
em epígrafe aumentou o capital de € 220 899 para € 250 000, em
dinheiro, e alterou o pacto social quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º,
n.os 1 e 2, e 10.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FICTIO — Sociedade Imobiliária, L.da,
tem a sua sede no lugar de Santo Isidro, freguesia de Sabariz, concelho
de Vila Verde.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de cafés, snack bars,
restaurantes, piscinas, recintos desportivos, campos de golfe, barcos
de recreio, parques de campismo, salões de festas e de jogos. Indústria
da construção civil e empreitadas de obras públicas. Compra e venda
de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e cinquenta mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma
do valor nominal de cento e trinta e sete mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio João Manuel Alves Fernandes e três iguais do
valor nominal de trinta e sete mil e quinhentos euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
a qual não será remunerada até deliberação em contrário em assem-
bleia geral, mantendo-se na gerência o sócio João Manuel Alves Fer-
nandes e ficando desde já nomeados gerentes o sócio Ângelo César
Lopes Fernandes e ainda Amélia da Conceição Salgueiro Lopes Fer-
nandes, casada, residente no lugar das Devezas, freguesia de Galegos
(Santa Maria), concelho de Barcelos.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção do gerente João Manuel Alves Fernandes
ou a assinatura conjunta dos outros dois gerentes.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de quinhentos mil euros.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324717

P. SOUSA & M. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1361/
20041019; identificação de pessoa colectiva n.º 507109554; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 20/20051031.

Certifico que, por escritura de 31 de Outubro de 2005, a sociedade
em epígrafe alterou o pacto social, tendo em consequência alterado o
n.º 1 do artigo 3.º e o artigo 4.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, divido em duas quotas iguais, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Sónia Maria da Costa Fernandes Gonçalves e Manuel Oliveira Gon-
çalves.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, ca-
bem aos sócios Sónia Maria da Costa Fernandes Gonçalves e Manuel
Oliveira Gonçalves, que se mantém na gerência.
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2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324784

REVIPLATRO — REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 709/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504565494;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 16 e 17/20051031.

Certifico que, por escritura de 31 de Outubro de 2005, a sociedade
em epígrafe alterou o pacto social, tendo em consequência alterado
os artigos 3.º e 4.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros dividido em três quotas, uma do valor nominal de cinco mil
euros e outra do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, ambas
pertencentes ao sócio António José da Silva Lopes e outra do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Cristina
Maria de Freitas Pereira.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, mantendo-se na gerência o sócio António José da Silva
Lopes.

2 — Para vincular 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, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

Mais certifico que cessou funções de gerente José Carlos da Silva
Lopes, por renúncia. Data da comunicação: 31 de Outubro de 2005.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324776

TCASA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1411/
20050614; identificação de pessoa colectiva n.º 506820653; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 04/20051026.

Certifico que, por acta foi nomeado gerente José Feliciano da Silva
Carvalho Ferreira, casado, Rua de 25 de Abril, freguesia de Loureira,
concelho de Vila Verde. Data da deliberação: 24 de Outubro de 2005.

Está conforme.

26 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324660

CÉSAR SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1265/
20030915; identificação de pessoa colectiva n.º 506664775; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20051025.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 2005, a socie-
dade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de registo:

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

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324628

CARTILTEX — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 840/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505440342; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/20051026.

Certifico que, por escritura de 24 de Outubro de 2005, a sociedade
em epígrafe procedeu ao seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 21 de Outubro de 2005.

Está conforme.

26 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324652

IRMÃOS ABREU GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 287/
910118; identificação de pessoa colectiva n.º 502492643; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 06/20051028.

Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2005, a sociedade
em epígrafe procedeu ao seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 16 de Setembro de 2005.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2003940804

TRANSPORTES E SUCATAS — AUTO MONTE
DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1325/
20040421; identificação de pessoa colectiva n.º 506943623; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20051027.

Certifico que, por acta de 5 de Agosto de 2005, foi nomeado ge-
rente António Isidro Barbosa Fernandes, casado, lugar de Portela do
Meio, Portela das Cabras, concelho de Vila Verde.

Data da deliberação: 5 de Agosto de 2005.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324709

JOSÉ BENTO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 611/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504123785;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20051027.

Certifico que, por escritura de 31 de Agosto de 2005, cessou fun-
ções de gerente José Manuel Esteves Alves, por renúncia, em 31 de
Agosto de 2005.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324679

FAIBAR — FAIANÇAS DE BARCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 209/
880111; identificação de pessoa colectiva n.º 501918892;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20051028.
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Certifico que, cessou funções de gerente Carlos Alberto da Silva
Campos, por renúncia, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 1996.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324695

BOAVENTURA A. GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 977/
011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505693127; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 09/20051031.

Certifico que, por escritura de 27 de Outubro de 2005, a sociedade
em epígrafe efectuou o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 30 de Setembro de 2005.

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324725

CIDADE VERDE — CONSTRUÇÕES DE VILA VERDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 801/
010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505241358; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/20051025.

Certifico que, por acta de 28 de Maio de 2005, a sociedade em
epígrafe procedeu ao seguinte acto de registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2005-2008.

Data da deliberação: 28 de Maio de 2005.
Administrador único — António Aníbal da Silva Mimoso, casado.
Fiscal único efectivo — Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e

Mário Guimarães, SROC, representada por Joaquim Fernando da Cu-
nha Guimarães, ROC, casado, Rua da Encosta, 6, Lamaçães, Braga.

Fiscal único suplente — Mário da Cunha Guimarães, ROC, casado,
Rua de Fialho de Almeida, 6, 2.º, esquerdo, Ferreiros, Braga.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2007324644

VÍTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1440/
20051006; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
20051020.

Certifico que, por acta, foi nomeado gerente Celeste das Dores
Amaral da Silva, casada, lugar de Cerdeiras, freguesia de Freiriz, con-
celho de Vila Verde. Data da deliberação: 18 de Outubro de 2005.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2003940766

TURIMENDES, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1378/
20050105; identificação de pessoa colectiva n.º 501339248; ins-
crições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 1 e 2/
20051020.

Certifico que a sociedade em epígrafe redenominou o capital social
para euros, tendo alterado o artigo 4.º do pacto social, o qual ficou
com a redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e oito euros e noventa
e quatro cêntimos, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal
de duzentos e onze mil novecentos e oitenta e nove euros e onze
cêntimos, pertencente ao sócio Albino Almeida Mendes, uma do valor

nominal de vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e
oitenta e nove cêntimos, pertencente à sócia Fernanda Fernandes
Oliveira Mendes e duas iguais de seis mil duzentos trinta e quatro euros
e noventa e sete cêntimos, pertencentes uma a cada uma das sócias
Diana Cláudia Oliveira Mendes e Liliana Oliveira Mendes.

Mais certifico que, por acta de 28 de Setembro de 2005, foi no-
meado gerente Joaquim de Sampaio Rafael, casado, Avenida do Dou-
tor Domingos Sá, 85, freguesia e concelho de Santo Tirso. Data da
deliberação: 28 de Setembro de 2005.

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

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — O Ajudante, José Manuel Fernandes
de Barros Barbosa. 2003940774

VIZELA

INDÚSTRIA DE CARTONAGEM SAMPAIENSE, L.DA

Sede: lugar do Monte, São Paio de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 533/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 502808110; data da
apresentação: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 2005383872

DANYPAULO, L.DA

Sede: lugar do Bacelo, Parque Industrial, pavilhão 8,
São Paio de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 947/
051014; identificação de pessoa colectiva n.º 507501403; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/051014.

Certifico que entre Susana Daniela Sousa Oliveira, solteira, maior,
e Manuel Paulo Fernandes Ribeiro, casado com Helena Maria Olivei-
ra Morais Ribeiro, na comunhão de adquiridos, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação DANYPAULO, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no lugar do Bacelo, Parque Indus-

trial, pavilhão 8, freguesia de Vizela (São Paio), do concelho de Vizela.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, comercialização,
importação e exportação de papel e cartão canelados e de embala-
gens de papel e cartão.

ARTIGO 3.º

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

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

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes que vierem
a ser designados na mesma ficando desde já nomeados gerentes ambos
os sócios.
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2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

c) Cessão de quotas sem prévio consentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas à 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 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades independen-
temente do respectivo objecto.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Cristina Isabel Vale
de Sousa Reis. 2005345890

SOUSA RIBEIRO & ALVES, L.DA

Sede: lugar de Portelas, lote 1, Tagilde, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 948/
051019; identificação de pessoa colectiva n.º 507492595; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/051019.

Certifico que:
1.º Maria de Fátima Sousa Ribeiro, número de identificação fiscal

192292048, casada com Manuel Joaquim da Silva Poleri sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, natural de Moçambique e residente
no Edifício Lagoas, bloco C, 4.º, direito, entrada 961, freguesia de
Vizela (Santo Adrião), concelho de Vizela, portadora do bilhete de
identidade n.º 8465479, emitido em 8 de Novembro de 2000, por
Lisboa.

2.º Manuel Augusto Alves da Silva, número de identificação fiscal
161266584, casado com Maria de Lurdes Freitas Abreu sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Selho (São Cristó-
vão), concelho de Guimarães e residente na Rua de São João, 947,
freguesia de Caldas de Vizela (São João), concelho de Vizela, portador
do bilhete de identidade n.º 7879754, emitido em 26 de Fevereiro de
2002 por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

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

dade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sousa Ribeiro & Alves, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Portelas, lote 1, freguesia de Tagilde, concelho
de Vizela.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção, comercialização
importação e exportação de artigos de vestuário exterior em série.
Indústria de bordados. Comércio, importação, exportação, represen-
tação e agente de comércio por grosso de artigos têxteis, têxteis lar,
vestuário, acessórios de moda, calçado, artigos de marroquinaria.

ARTIGO 3.º

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

2 — Os sócios realizaram apenas quinze mil euros do capital so-
cial, devendo dar entrada na caixa social com os restantes dez mil
euros no prazo de dois anos a contar de hoje.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes sue vierem a ser designados em assembleia geral,
a qual não será remunerada, até deliberação em contrário em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Cristina Isabel Vale
de Sousa Reis. 2000255795

JOSÉ PEREIRA COSTA & C.A,  L .DA

Sede: lugar do Peso, Santa Eulália, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 414/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505847329; data da
apresentação: 20050630.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 2005357219

DANIDATA — INFORMÁTICA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo das Teixugueiras, bloco 2B, loja 7, São Miguel
das Caldas de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 899/
041223; identificação de pessoa colectiva n.º 504504045; data da
apresentação: 20050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 2005357642

PEXA — INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS, L.DA

Sede: lugar de Lagoas, Santo Adrião de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 789/
031031; identificação de pessoa colectiva n.º 506686051; data da
apresentação: 20050630.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 2000251617

BRAGANÇA
VINHAIS

COPGÁS — DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 278;
identificação de pessoa colectiva n.º 506420191; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/051114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Apresentação n.º 01/051114.
Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: António Gomes Gaspar.
Data da deliberação: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Maria Barreira
Lopes. 2006908596

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

SERRA BRANCA — COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2786/
20020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506057038;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20050630.

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

Rectificação: rectificada a numeração dos artigos do contrato,
mantendo-se a numeração dos primeiros quatro artigos. O artigo 4.º,
repetido, passa agora a ser o artigo 5.º; o artigo 5.º passa a ser o arti-
go 6.º; o artigo 6.º, o 7.º; o artigo 7.º, o 8.º; o artigo 8.º, o 9.º; o arti-
go 9.º, o 10.º; o artigo 10.º, o 11.º; o artigo 11.º, o 12.º; o artigo 12.º,
o 13.º, o artigo 13.º, o 14.º; artigo 14.º, o 15.º, e o artigo 15.º, o 16.º

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fazendeiro Batista. 2007962039

NATURFRESH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 3153/
20051102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20051102.

Certifico que entre Lília do Rosário Mesquita Martins, divorciada,
e Pedro Daniel Mesquita Martins, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NATURFRESH, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Covilhã, Viela do Raimundo, 8,

freguesia de Conceição, concelho de Covilhã.
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 actividades hoteleiras, designadamen-
te snack-bar, restaurante, café, pastelaria, salão de chá e gelataria;
comércio e distribuição de refeições no local e ao domicílio.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de três mil e quinhentos euros titulada pela
sócia Lília do Rosário Mesquita Martins, e a outra no de mil e qui-
nhentos euros, titulada pelo sócio Pedro Daniel Mesquita Martins.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cem mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 65 — 31 de Março de 20066934-(24)

Disposição transitória

1 — Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
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.

Conferida. Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da
Luz Fazendeiro Batista. 2007962250

ARTUR MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 842/
681024; identificação de pessoa colectiva n.º 500534896;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20051004.

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

Alteração de sede:
Sede: Ribeira de Água Alta, 65, freguesia de Boidobra, concelho de

Covilhã.

Conferida. Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fazendeiro Batista. 2007962594

JAIME ALBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1667/
890710; identificação de pessoa colectiva n.º 502187794.

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.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da
Luz Fazendeiro Batista. 2007962268

DUARTE & MADALENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1949/
940113; identificação de pessoa colectiva n.º 503127620; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20051103.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Conferida. Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da
Luz Fazendeiro Batista. 2007962446

FAZENDEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2858/
20030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506398943.

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.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da
Luz Fazendeiro Batista. 2007962438

FUNDÃO

FUNDICONTA — GABINETE DE CONTABILIDADE
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 310/
870806; identificação de pessoa colectiva n.º 501819649.

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.

10 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2009014243

DIESELFUL — LABORATÓRIO DIESEL DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 188/
800321; identificação de pessoa colectiva n.º 500956758.

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.

10 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 2009014278

COIMBRA
COIMBRA

DIAS FERNANDES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 09156/
20020305; identificação de pessoa colectiva n.º 506019691; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 87/050624.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara Viais
Fontes. 2004183489

AQUITRAL — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7469;
identificação de pessoa colectiva n.º 504549677; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 236/20050629.

Certifico que com referência à sociedade foram depositadas as contas
de exercício do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2006945815

EMÍLIA FALCÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9154;
identificação de pessoa colectiva n.º 505957965; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 72/20050621.

Certifico que com referência à sociedade que foi efectuado o regis-
to do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

23 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2008272354

PSIC — PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS INFORMÁTICOS
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4792;
identificação de pessoa colectiva n.º 502688483; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 22/20050615.
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Certifico que com referência à sociedade que foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2000085563

CAFÉ COURAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 06322/
960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503635324; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/050615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

16 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2011041147

MHB — GABINETE DE PLANEAMENTO
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4039;
identificação de pessoa colectiva n.º 502236132; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 04/20050616.

Certifico que com referência à sociedade foi feito o registo do
depósito das contas de exercício do ano de 2004.

17 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2011041473

TRANSPORTES VERDE ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7039;
identificação de pessoa colectiva n.º 504073761; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 113/20050624.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2007658070

INFORBA — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 09095/
020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505952149; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 92/050624.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara Viais
Fontes. 2004183527

VIEIRACONFRA — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 09028/
20011127; identificação de pessoa colectiva n.º 505771799; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 70/050624.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara Viais
Fontes. 2007660822

CERTIMA SERVIÇO DE BANQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5188;
identificação de pessoa colectiva n.º 502986921; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 87/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2008803333

ELECTROCERNACHE — MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4443;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498420; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 80/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2011038782

CONDOP — CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5496;
identificação de pessoa colectiva n.º 503154652; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 269/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara
Viais Fontes. 2009785339

TRANSCUDENSE — SOCIEDADE
AGRO-FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5998;
identificação de pessoa colectiva n.º 503449021; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 198/20050628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2009806816

MONTALVEL — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3229;
identificação de pessoa colectiva n.º 501491856; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 178/20050628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do depósito das contas de exercício do ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2008295230

ÁTICA — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4755;
identificação de pessoa colectiva n.º 502675195; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 32/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2011023181

OVERCLOCK — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9992;
identificação de pessoa colectiva n.º 506930874; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 213/20050629.
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Certifico que, com referência à sociedade, foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2004.

5 de Setembro de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2009807804

JOAQUIM ANTUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5502;
identificação de pessoa colectiva n.º 503147001; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 212/20050629.

Certifico que, com referência à sociedade, foram depositadas as
contas de exercício do ano de 2004.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Clara
Viais Fontes. 2009784120

MARIPÃO — PADARIA E PASTELARIA TABUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2278;
identificação de pessoa colectiva n.º 500667802; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 110/20050624.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referente ao ano de 2004.

24 de Junho de 2005. — Pela Primeira-Ajudante, Clara Fontes.
2011011078

FIGUEIRA DA FOZ

M. TAVARES — CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente denominada CONSTRUÇÕES PEREIRA
MOREIRA & TAVARES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 02471/20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504983024;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 07/20051019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de transformação.

Artigos alterados: n.º 1 do artigo 1.º, artigos 3.º, 6.º, 7.º e 9.º que
passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a forma M. Tavares — Construção,
Unipessoal, L.da

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de trinta mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à
sócia única Maria Leonor dos Santos Tavares.

6.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social.

7.º

A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixadas.

9.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida está conforme.

26 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007061333

CONSTRUÇÕES PEREIRA MOREIRA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2471; identificação de pessoa colectiva n.º 504983024; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 58/20050629.

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

Depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Noémia Ferreira
Pedrosa Vieira. 2007061325

MARIA MURTA CARVALHO FERREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 00983/19861210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501765859; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/
20050621.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2007067447

MÓVEIS DIFERENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1692; identificação de pessoa colectiva n.º 503124320; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 140/20050628.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2007067471

AZENHA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2914/20021115; identificação de pessoa colectiva
n.º 506285154; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/
20050629.

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

Depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007061821

BELA-OPERA — SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA
CAIXILHARIA ALUMÍNIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2697; identificação de pessoa colectiva n.º 505741300; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050628.

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

Depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria José
Lopes. 2007061937
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LOUSÃ

TIAGO PEREIRA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente denominada de TIAGO & PEREIRA
COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 899/
020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506161960; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 02/051021.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato quanto ao
n.º1 do artigo 1.º, e artigos 3.º, 4.º e 7.º, que passam a ter seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tiago & Pereira — Comércio e
Reparação de Automóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Coimbra, lote 3, cave, vila, freguesia e concelho da Lousã.

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,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único Filipe Tiago Ribeiro Raimundo.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a cem 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 7.º

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

Assim outorgaram, declarando ainda o segundo outorgante que não
é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

O texto do contrato na sua versão actualizada encontra-se arqui-
vado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363950

MONTEMOR-O-VELHO

JOÃO E PAULO PAIXÃO — ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 443; identificação de pessoa colectiva n.º 505020980;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 1 e 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/051004.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, efectuou os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Paulo Paixão da Silva Rebelo,
por renúncia em 19 de Setembro de 2005.

Transformar a referida sociedade em sociedade unipessoal por quo-
tas com a firma João Alberto Paixão, Unipessoal, L.da, passando a
reger-se pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de João Alberto Paixão,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. José Galvão, 29, na
vila, freguesia e concelho de Montemor-o-Velho.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de máquinas, escava-
ções e terraplanagens com operador.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente a uma quota de que é titular João Alberto
da Silva Paixão Rebelo.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade pertence ao sócio
João Alberto da Silva Paixão Rebelo, já designado gerente.

ARTIGO 5.º

1 — O sócio único fica expressamente autorizado a celebrar negó-
cios jurídicos com a sociedade unipessoal.

2 — Estes negócios jurídicos devem revestir sempre a forma
escrita ou ser realizados através de escritura pública se a lei o
exigir.

3 — Os documentos que titulem tais contratos ficarão patenteados
conjuntamente com o relatório de gestão e os documentos de presta-
ção de contas, para que, qualquer interessado possa, a todo o tempo,
consultá-los na sede da sociedade.

ARTIGO 6.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante correspondente ao décuplo do capital social e o
mesmo poderá celebrar contratos de suprimentos.

ARTIGO 7.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.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato de sociedade actua-
lizado.

Está conforme o original.

11 de Novembro 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006804200

PENACOVA

A. J. SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 215/
970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503880833; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/051111.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a inscrição supra-identificada é do seguinte
teor:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Novembro de 2004.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2008983510

VILA NOVA DE POIARES

PAULO JOSUÉ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00381; identificação de pessoa colectiva n.º 505844389;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 01/20051020.

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

Alteração do contrato no seu artigo 11.º, passando assim a ter
actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

Aos sócios, excluindo o sócio menor, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao montante de vinte vezes o ca-
pital social.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade foi depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 2009447310
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JOMABITA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00438; identificação de pessoa colectiva n.º 506754685;
data do depósito: 071105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009447921

MANUEL FERREIRA PEREIRA — MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00201; identificação de pessoa colectiva n.º 503386030;
data do depósito: 071105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009447930

EXPRESSO POIARES — SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00139; identificação de pessoa colectiva n.º 503194662;
data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009474015

HABIPOIARES, IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00296; identificação de pessoa colectiva n.º 504439952;
data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009447999

EMPRESA POIARENSE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00094; identificação de pessoa colectiva n.º 500097313;
data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009448006

POIAREDECOR — CONFECÇÃO DE CORTINADOS
E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARA INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00361; identificação de pessoa colectiva n.º 505535599;
data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2011041708

LUÍS COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00104; data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009447018

PLACOFERRAGENS — DERIVADOS DE CARPINTARIA
E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00324; identificação de pessoa colectiva n.º 503171824;
data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009447980

SELOPAN PIZZARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00350; identificação de pessoa colectiva n.º 505407736;
data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009447964

IRMÃOS FORTUNATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00096; identificação de pessoa colectiva n.º 502783702;
data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009447972

SILVINO COIMBRA & FILHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00407; identificação de pessoa colectiva n.º 506308472;
data do depósito: 091105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009474023
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BOWLING BAR DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00308; identificação de pessoa colectiva n.º 504647954;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 27 e inscrições n.os 28 e 32;
números e data das apresentações: 01, 05 e 06/20051019.

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

Aumento de capital — O capital foi reforçado com € 87 400 e foi
subscrito em dinheiro, pelo sócio José Alberto Grade Ferreira, passa a
€ 100 000.

Alteração do contrato nos seus artigos 1.º e 3.º, passando assim a
terem actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Bowling Bar do Centro, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares, lote 9,
no lugar de São Miguel, freguesia de São Miguel de Poiares, concelho
de Vila Nova de Poiares.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de € 100 000, e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma do valor nominal de € 95 800, pertencente
ao sócio José Alberto Grade Ferreira; uma do valor nominal de € 4200,
pertencente à sócia Mónica Isabel Costa Oliveira.

Mais certifico que foi registada a cessação das funções de gerente
de José Alberto Grade Ferreira, por renúncia, em 7 de Outubro de
2005.

Alteração do contrato nos seus artigos 3.º e corpo do 5.º, passando
assim a terem actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de € 100 000
e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
€ 33 330, pertencente à sócia Mónica Isabel Costa Oliveira e duas
no valor nominal de € 33 335, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Filipe Jorge Pereira Forte Alves Marques e António Ma-
nuel Correia Domingos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios e não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, mantendo-se nome-
ado gerente o não sócio Manuel da Conceição Oliveira, sendo nome-
ados gerentes os sócios Filipe Jorge Pereira Forte Alves Marques e
António Manuel Correia Domingos e a não sócia Hélia Maria Cor-
reia de Carvalho Domingos.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade foi depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 2009447301

MARCOPEÇAS — RECUPERAÇÃO MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00043; identificação de pessoa colectiva n.º 502664100;
data do depósito: 141105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009474058

PADARIA REGIONAL DO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 00198; identificação de pessoa colectiva n.º 503313513;
data do depósito: 141105.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 2009474090

ÉVORA
ARRAIOLOS

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA QUINTA DO FUNCHAL, S. A.

Sede: Quinta do Funchal, freguesia de São Gregório,
concelho de Arraiolos

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 00261/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505596091;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 04; números e
data das apresentações: 01 e 02/20051102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 01/20051102.
Cessação de funções do presidente do concelho de administração,

Jorge Manuel Sénica Galamba Marques, por renúncia de 1 de Outubro
de 2005.

Apresentação n.º 02/20051102.
Facto: nomeação do presidente do concelho de administração, Fran-

cisco José Martins Antunes Pinto, casado, Rua das Musas, lote n.º 03-
-04-01-C, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: até final do mandato de 2004-2006.
Data da deliberação: 1 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tira Picos Pacheco Barreiros. 2010591003

ÉVORA

EVOFRIO — SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua das Fontes, 63, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 100 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 00943/
860116; identificação de pessoa colectiva n.º 501600191; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 03/20051111.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da liquidação.

Data: 30 de Outubro de 1987.

11 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074181

JC — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS, L.DA

Sede: Rua de Luís Stau Monteiro, 3, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03418/
20051108; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 10/
20051108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Jorge Manuel dos Santos
Mendes e mulher Carla Marina Bagarrão de Barros Mendes, casados
em comunhão de adquiridos e residentes em Évora, Rua de Luís de Stau
Monteiro, 3, rés-do-chão.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JC — Comércio e Distribuição de
Tintas, L.da, e tem a sua sede em Évora, na Rua de Luís Stau Montei-
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ro, 3, rés-do-chão, freguesia da Horta das Figueiras, e durará por tem-
po indeterminado a partir da data do seu registo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio por grosso
e a retalho de tintas, vernizes e produtos similares, comércio de uten-
sílios e acessórios para pintura.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondendo à soma de duas quotas com o valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes aos sócios Jorge
Manuel dos Santos Mendes e Carla Marina Bagarrão de Barros Men-
des.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme deliberado em assembleia geral,
fica a cargo dos sócios.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de uni dos gerentes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade quaisquer negócios ju-
rídicos, desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras socie-
dades, ainda que o objecto destas coincida ou não, no todo ou em
parte, com o seu, bem como associar-se a outras pessoas colectivas e
a sociedades por quotas, desde que não fique na situação de sócio único
dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade assumirá, nos termos do artigo 19.º do Código das Socie-
dades Comerciais, todas as despesas relativas à sua constituição; no-
meadamente as da presente escritura, seu registo e publicações, fican-
do a gerência autorizada, desde já, a proceder ao levantamento do
capital social, ainda que a totalidade, da conta aberta em nome da
sociedade no BANIF — Banco Internacional do Funchal, S. A., Agên-
cia em Évora.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074130

ROTA DAS LIMPEZAS — SOCIEDADE DE LIMPEZAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Carlos Serra, 26, 1.º, Bacelo, Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03410/
20051031; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 6/
20051031.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, do qual é sócio César Guilherme Ramos Alves
Ferreira, solteiro, maior, Rua de Carlos Serra, 28, 1.º, Évora.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Rota das Limpezas — Sociedade
de Limpezas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Serra, 28, 1.º,
freguesia de Bacelo, concelho de Évora.

3 — Por simples deliberação da Gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto limpezas domésticas, industriais e de
automóveis; comércio de produtos de limpezas; limpezas e manuten-
ção de jardins e piscinas;

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem como sócio único César Guilherme Ramos Alves
Ferreira, solteiro, residente em Rua de Carlos Serra, 28, 1.º, freguesia
de Bacelo, concelho de Évora, contribuinte fiscal n.º 214477827, por-

tador do Bilhete de Identidade n.º 10734450-5, emitido em 17 de Março
de 2004, pelo Arquivo de Identificação de Évora.

2 — O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único.

3 — O sócio único poderá fazer prestações suplementares à socie-
dade, até ao montante de cinquenta vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme
ele o decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009080203

AUTORECUPÉRA, L.DA

Sede: Estrada do Redondo, Quinta do Sacramento, 6,
7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03417/
20051107; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/
20051107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte, da qual são sócios: Alberto José Pires Borlas, casado
com Maria Filomena Matias Paredes em comunhão de adquiridos, resi-
dente em Évora, Estrada do Louredo, Vivenda Borlas; e Jorge Eduardo
Freire Silva, solteiro, maior, residente em Évora, Passagem de Nível,
Estrada de Almeirim, 7.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a filma AUTORECUPÉRA, L.da, e tem a
sua sede em Évora, na Estrada do Redondo, Quinta do Sacramento, 6,
freguesia da Senhora da Saúde.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá criar
sucursais, agências ou outras formas de representação no território
nacional, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de bate-chapas e pintura
de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de quatro mil euros pertencente ao sócio Alberto José Pires Bor-
las e outra no valor nominal de mil euros pertencente ao sócio Jorge
Eduardo Freire Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permi-
tida, dependendo, relativamente a estranhos, do consentimento da
sociedade.

2 — Na cessão de quotas a estranhos, gozam de direito de prefe-
rência, em primeiro lugar a sociedade, se estiver em condições de
validamente o exercer e em segundo, os restantes sócios.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e a administração da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertence a ambos os sócios, desde jaz, nomeados gerentes.
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2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de ambos os gerentes.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074122

CAVACO & LEONARDO, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua da Bela Vista, 41, 7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02745/
20011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505569779; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 05/20051107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
A designação das funções de gerência de Estrela Maria Leonardo

Cavaco por deliberação de 1 de Novembro de 2005.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009074114

J. SARAGOÇA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 39, Santo Antão, Évora

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 00255/
480423; identificação de pessoa colectiva n.º 500249989.

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.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087054

DEPILEASER — INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua da Juventude, 39, Bacelo, Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02886/
20020725; identificação de pessoa colectiva n.º 506239683.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
te aos anos de 2003 e 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087070

ELVIA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E COMERCIALIZAÇÃO IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Rua de António da Silveira, 13, rés-do-chão, Sé, Évora

Capital social: € 300 000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 01765/
941117; identificação de pessoa colectiva n.º 503297534.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087089

FILIPE NOGUEIRA ALVES — ARQUITECTURA,
RECUPERAÇÃO E PLANEAMENTO, L.DA

Sede: Travessa das Carvalhas, 13, São Mamede, Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 01418/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502569220.

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.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087097

IMPRENSA MODERNA DE ANA MARIA PIRES LAVADO
COSTELAS, HERDEIROS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 17, Sé, Évora

Capital social: € 17  500

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 01745/
940929; identificação de pessoa colectiva n.º 503271225.

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.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009087046

FARO
ALBUFEIRA

MONTE D’AVÓ — SOCIEDADE TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00820/
19891229; identificação de pessoa colectiva n.º 502264993; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 06/20051028.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 25 de Outubro de 2005, fl. 34, do livro n.º 210-
-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, pela qual foi feita a dissolução e encerramento da liquidação da
referida sociedade, não havendo activo nem passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2005.

14 de Novembro 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2010732804

TOPÁZIO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00474/
871104; identificação de pessoa colectiva n.º 501612815; data da
apresentação: 28102005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena Avó.
2010733479

ALJEZUR

NOVAIS & PITEIRA, L.DA

Sede: Rua das Cabeças, 25, freguesia e concelho de Aljezur

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 00331/
051020; identificação de pessoa colectiva n.º P 507504160; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20051020.

Certifico que entre Mário Paulo Sousa Rodrigues Novais, casado,
residente na Rua do Coração de Maria, 4, 2.º, frente, Agualva-Cacém,
Sintra, e Francisco Luís Marcelino Piteira, casado, residente na Rua
do Chora, sem número, Terrim, Pinhal Novo, Palmela, foi constitu-
ída a sociedade com a denominação em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Novais & Piteira, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede em Aljezur, na Rua das Cabeças,
25, freguesia e concelho de Aljezur.

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 encenar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de actividades hote-
leiras, designadamente, cafetaria, pastelaria, gelataria, snack-bar, bar
e restauração; organização de eventos; preparação e fornecimento de
refeições ao domicílio.

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 no valor
nominal de três mil euros titulada pelo sócio Mário Paulo Sousa Ro-
drigues Novais e a restante no de dois mil euros titulada pelo sócio
Francisco Luís Marcelino Piteira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 — Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

1 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2007793369

UKR STAFF, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Maria Vinagre, 5, freguesia de Rogil, concelho de Aljezur

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 00332/
051102; identificação de pessoa colectiva n.º P 507512022; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20051102.

Certifico que por Mykola Pshyk, divorciado, residente em Altura
de Maria Vinagre, Rogil, Aljezur, foi constituída a sociedade com a
denominação em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ukr Staff, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na aldeia de Maria Vinagre, 5,

freguesia de Rogil, concelho de Aljezur.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil; comércio, impor-
tação e exportação de materiais de construção e máquinas; prestação
de serviços de limpeza; comércio, importação e exportação veículos
automóveis, peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou à não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 2007793385

FERNANDO & BRUNO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 88, Aljezur

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 00249/
011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505584425; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20051028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
cópia da escritura de que consta a dissolução e encerramento da mes-
ma.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 2007793393

FARO

EDU MODAS — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Marinha, 14, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1837/
860926; identificação de pessoa colectiva n.º 501724541; data da
apresentação: 20050711.

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

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011716845

FRUTAS CASIMIRO — COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: sítio dos Salgados, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2469/
900504; identificação de pessoa colectiva n.º 502349387; data da
apresentação: 20050704.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas do
ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708958

SPHERA TOURS — AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sousa Vaz, 14, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4954/
20030730; identificação de pessoa colectiva n.º 506599027; data
da apresentação: 20050711.

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

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708923

HIDROMORANGO — EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: sítio dos Caliços, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4758/
20021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506317692; data
da apresentação: 20051027.

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

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011716446

HIDROMORANGO — EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: sítio dos Caliços, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4758/
20021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506317692; data
da apresentação: 20051027.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2003.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011716420

HIDROMORANGO — EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: sítio dos Caliços, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4758/
20021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506317692; data
da apresentação: 20051027.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2002.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011716438

WESTFELLOW — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: sítio do Medronhal, Apartado 160, Santa Bárbara
de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5179/
20040804; identificação de pessoa colectiva n.º 507029437; data
da apresentação: 20050908.

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

27 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011716390

SÉRGIO & ISABEL, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Faro, 5, 2.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3922/
990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504467417; data da
apresentação: 20050711.

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

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011716934

DOM GUERREIRO — EXPLORAÇÕES HOTELEIRA
E SIMILARES, L.DA

Sede: Rua do Bocage, 55, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3418/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503606928; data da
apresentação: 20051108.

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

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011716411

TECTUM — MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Baptista Lopes, 22-26, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 701/
720603; identificação de pessoa colectiva n.º 500281017; data da
apresentação: 20050711.

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

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011716896

PUROSUL — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE PURIFICADORES DE AR, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, 144, Patacão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5147/
20040621; identificação de pessoa colectiva n.º 506783464; data
da apresentação: 20050708.

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

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011716888

PUROSUL — COMERCIO E REPARAÇÃO
DE PURIFICADORES DE AR, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, 144, Patacão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5147/
20040621; identificação de pessoa colectiva n.º 506783464; data
da apresentação: 20050708.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2003.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011716870

CITRIBE — COMÉRCIO DE HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Sede: Vale da Venda, Apartado 128, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4637/
20020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505899477; data
da apresentação: 20050708.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 2003.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011716861

IVAGARBE — GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Urbanização São Luís, lote G, rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2086/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501986057; data da
apresentação: 20050630.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717060

EUROCONTA — CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua de Portugal, 2, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 850/
760518; identificação de pessoa colectiva n.º 500439800; data da
apresentação: 20050630.

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

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717035

CORREIA & HORTA, L.DA

Sede: Rua do Professor Egas Moniz, 36-A, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2210/
890105; identificação de pessoa colectiva n.º 502085894; data da
apresentação: 20050630.

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

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717043

BELA SALEMA — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: sítio Bela Salema, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4722/
20020722; identificação de pessoa colectiva n.º 506193985; data
da apresentação: 20050630.

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

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717051

SCORPION ELECTRONICS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização das Cercas, 24, lote F, Santa Bárbara
de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5425/
20051021; identificação de pessoa colectiva n.º 507435460; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 153/20051021.

Certifico que, por José Luís Espada Leon, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Scorpion Electronics — Sociedade
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Santa Bárbara de Nexe na
Urbanização das Cercas, 24, lote F, freguesia de Santa Bárbara de Nexe,
concelho de Faro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de equipamentos eléctricos e electrónicos, produtos
e equipamentos informáticos, equipamentos de telecomunicações,
produtos de estética, cosmética, higiene e perfumaria, artigos de saú-
de e bem estar, artigos de puericultura e mármores.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717140

TEMCASA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 37, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1180/
800312; identificação de pessoa colectiva n.º 500950849; data da
apresentação: 20050708.

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

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011716853
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NOBRE RUI — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, Edifício Alagoa, 23, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4250/
20000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505094525; data
da apresentação: 20050630.

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

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011708940

GIRÃO & COMPANHIA, L.DA

Sede: Avenida da República, 172, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 704/
19720802; identificação de pessoa colectiva n.º 500127220; data
da apresentação: 20050701.

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

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708966

JACKPOTE — SALÃO DE JOGOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel d’Arriaga, 25, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2305/
890627; identificação de pessoa colectiva n.º 502185317; data da
apresentação: 20050701.

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

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708974

MARQUES & PALMA, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 127, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1190/
800415; identificação de pessoa colectiva n.º 500185182; data da
apresentação: 20050701.

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

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708982

FASTYACHT SERVICE — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS TÉCNICOS

PARA BARCOS, L.DA

Sede: Avenida da Venezuela, Quinta Arobu, Valados,
Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4977/
20030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506656527; data
da apresentação: 20050630.

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

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708931

CONSTRUÇÕES SANTO ANTÓNIO DO ALTO, FARO, L.DA

Sede: Rua de Sotto Mayor, 3-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1421/
820224; identificação de pessoa colectiva n.º 501267220; data da
apresentação: 20050630.

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

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717019

CELINA & PALMA, L.DA

Sede: Praça dos Poetas, loja 0, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3785/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504110659; data da
apresentação: 20050630.

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

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717000

JESUS & JESUS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Patacão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2994/
930504; identificação de pessoa colectiva n.º 501168230; data da
apresentação: 20050630.

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

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011716993

MOTOMUNDO — COMÉRCIO DE MOTAS
E EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E REPARAÇÕES,

UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio do Arneiro, Patacão, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2100/
880616; identificação de pessoa colectiva n.º 501995374; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 61/20051018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato por transformação em unipessoal, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MOTOMUNDO — Comércio de
Motas e Equipamentos, Acessórios e Reparações, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio do Arneiro, Patacão, fre-
guesia de São Pedro, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra, venda, importação e expor-
tação de equipamentos, acessórios e peças para motas; comercializa-
ção de motas, veículos motorizados e maquinaria; exploração de ac-
tividade de reparação mecânica e controlo de máquinas e motores,
garagens e arrendamento e sub-arrendamento de instalações para es-
ses fins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de sete mil quatrocentos e oitenta e dois euros, representa-
do por duas quotas no valor nominal de três mil setecentos quarenta
e um euros cada, ambas pertencentes ao sócio único.
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2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até quinze vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 — Continua como gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717159

LAGOS

INFORMÁTICA DO BARLAVENTO — COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02455/
20021015; identificação de pessoa colectiva n.º 505656906;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/20051028.

Certifico que a cessação das funções de gerência de Sofia Alexan-
dra da Conceição Silvério Henriques, por renúncia, em 19 de Setem-
bro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012328

IBERLAGOS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01650/
951026; identificação de pessoa colectiva n.º 503532177;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 10 e inscrições n.os 10 e 11;
números e data das apresentações: 14, 15, e 16/20051021.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Nomeação em 24 de Abril de 2004 de Luís Filipe Tavares Moura

e Silva, Praceta de Gonçalves Crespo, 1, 10.º, D, 2790-082 Carna-
xide; Carlos Adelino Serras Rito, Rua de Francisco Metrass, 36, 4 Pto,
1350-144 Lisboa, e Alberto Manuel Marques Mano Videira Ferraz,
Empreendimento, Iberlagos, Rossio da Trindade, Bloco J, apartamento
227, 8600-540 Lagos, para o cargo de administradores da sociedade
em epígrafe.

2) Cessação das funções do administrador Luís Filipe Tavares Moura
e Silva, por renúncia, em 22 de Novembro de 2004.

3) Nomeação de Octávio Carvalho Marques, Rua de Vitorino Ne-
mésio, 10, 6.º, D, 1750-307 Lisboa, para o cargo de administrador.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012310

JOÃO & ABÍLIO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02278/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505613280; ins-
crição n.º 5; números e data das apresentações: 10 e 11/20051020.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Cessação das funções de gerência de João Manuel Coelho Lopes

e Francisco Abílio Coelho Lopes, por renúncia em 28 de Setembro de
2005.

2) Nomeação em 28 de Setembro de 2005 de Esmeraldina Gonçal-
ves Amaral Lopes, casada, Urbanização Municipal, lote 4, Espiche,
Lagos, para o cargo de gerente da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012301

PORTIMÃO

LUÍS NASCIMENTO — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3807/
010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505503026.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791265

CERVEJARIA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3837/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505575590.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791168

PRIMEIRO SONHO — PERFUMES E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4125/
020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506226107.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791087

FAUSTINO & FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3834/
010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505455331.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791290

AZURE SEAS — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PRAIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3806/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505485818.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791230

PHARLAP PORTUGAL — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4623/
041126; identificação de pessoa colectiva n.º 507124413.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009449673
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QUATRO VENTOS — EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4058/
020426; identificação de pessoa colectiva n.º 506034178.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532589

TECNORECURSOS II — PROJECTO E INSTALAÇÃO
DE REDES DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4432/
040129; identificação de pessoa colectiva n.º 506757005.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005370622

PORFRA, PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4341/
030723; identificação de pessoa colectiva n.º 506494942.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009532570

CARLOS CAVACO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3829/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505527006.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791222

LICORNIO — SNACK-BAR MACROBIÓTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4334/
030711; identificação de pessoa colectiva n.º 506648966.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006996436

SANTA RITA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2495/
921013; identificação de pessoa colectiva n.º 502860243.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790161

HIGIENALGARVE — PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
DE LIMPEZA E HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2316/
910819; identificação de pessoa colectiva n.º 502607351.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763075

TIMBERSUL — EXPLORAÇÃO FLORESTAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4362/
030918; identificação de pessoa colectiva n.º 506652491.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528620

LINO VAU — SOCIEDADE TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2024/
891214; identificação de pessoa colectiva n.º 502270225.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528247

MASILMAR — COMÉRCIO POR GROSSO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS

DOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1260/
840706; identificação de pessoa colectiva n.º 501447466.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775910

CLARINHA GUEDES, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3639/
000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505115654.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2008097790

DIAMANTE BRANCO — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1297/
850111; identificação de pessoa colectiva n.º 501628460.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009547012

J.  M.  H.  F. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3687/
001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505252600.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790242

MILÉNIO 3000 — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3536/
000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504652940.
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Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546091

DENTICLIN — CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2300/
910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502572418.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005802670

NP TÉCNICA — REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3798/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505475979.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579556

DÉLIO, ALICE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3514/
000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504682628.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763091

M. SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3399/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504359304.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763172

 SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1670/
630502; identificação de pessoa colectiva n.º 500269270.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009541375

TAPILAR — TAPEÇARIAS, DECORAÇÕES
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2139/
900612; identificação de pessoa colectiva n.º 502368160.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528905

FRANCO & DE MORAIS — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2243/
910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502487550.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2000138713

COFRHOTEL — COFRES SEGURANÇA
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2246/
910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502487941.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007639378

CLINIS, CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2488/
920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502837411.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006787462

SOCIEDADE DE AMBULÂNCIAS PRIVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2528/
930119; identificação de pessoa colectiva n.º 502908777.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007644320

VIALVOR — AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2830/
950503; identificação de pessoa colectiva n.º 503425729.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546113

AUTO ESCAPALGARVE, PEÇAS E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2924/
960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503591904.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006787098

PORTIFERRO — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3010/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503750689.
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Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2001008660

PIRES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3085/
970312; identificação de pessoa colectiva n.º 503850047.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546075

CLÁUDIO CORREIA — CLÍNICA
MÉDICO-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3358/
990226; identificação de pessoa colectiva n.º 504508822.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009546288

MAGIC EME — GESTÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3379/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504416014.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003992820

CUTELVIDRO — COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO
PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3528/
000218; identificação de pessoa colectiva n.º 504822934.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006787500

PORTO À MÃO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3633/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 504919962.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790684

LOURENÇO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3520/
000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504639196.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763164

COLAÇO & COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3675/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505234572.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763024

ÁGUAS, CORREIA & SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1507/
861111; identificação de pessoa colectiva n.º 501747621.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762982

M. PINTOR TOURS — TÁXIS DE TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3788/
010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505433397.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763180

JOSÉ MANUEL BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2460/
920716; identificação de pessoa colectiva n.º 502803134.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763148

SERRO RUIVO — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2396/
920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502732873.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790188

SOCIALGAR — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4379/
031017; identificação de pessoa colectiva n.º 506088553.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

20 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006762834

BEMPOSTA — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2607/
930723; identificação de pessoa colectiva n.º 500044244.
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Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

6 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005575453

URBANITUBO — INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4489/
040408; identificação de pessoa colectiva n.º 506918084.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528565

NUNO GONÇALO — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4602/
041018; identificação de pessoa colectiva n.º 507116178.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528638

VEGETARIANUS — SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4258/
030318; identificação de pessoa colectiva n.º 506486710.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006791192

RODRIGUES & MARREIROS — EMPRESA
TRANSFORMADORA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1157/
830322; identificação de pessoa colectiva n.º 500982732.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790153

J. M. DIONÍSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1479/
860902; identificação de pessoa colectiva n.º 501706399.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005566217

MARQUES & COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2972/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503699136.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790110

DANIEL DIEB — CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3904/
011001; identificação de pessoa colectiva n.º 504311530.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2003.

19 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005570508

BOTELHA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2515/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502900199.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007642760

ANAJARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2021/
891212; identificação de pessoa colectiva n.º 502260653.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2007642786

CAIXITRÓNICA — COMERCIALIZAÇÃO
DE CAIXILHARIAS E VIDROS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3210/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 503047155.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006790030

JORGE BARÃO & CARLOS VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2435/
920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502778776.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006763083

JOSÉ RICARDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3974/
020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505918579.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2009528646

SILVES

EXÓTICALGARVE — PLANTAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01585/
000706; identificação de pessoa colectiva n.º 504949500;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 02/20051102.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura de 25 de Outubro de 2005, fl. 32, livro n.º 210-A, Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé com a
cessação das funções de gerente de Marie Christine Michelle Danielle
Jemin, por renúncia, em 25 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007978180

PORTUBRASIL — COMÉRCIO E SERVIÇO DE PEÇAS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 2136/
20051110; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
20051110.

Certifico que, por escritura lavrada em 7 de Novembro de 2005, a
fl. 12 do livro n.º 34, do Cartório Notarial da Dr.ª Teresa Maria Braz
Dias Frias-Lagoa, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios
são Celso Gonçalves Pereira e António Manuel Rodrigues dos Santos,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PORTUBRASIL — Comércio e
Serviços de Peças de Automóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Deus, 51, na
freguesia de Pêra, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de comércio e servi-
ços de peças de automóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros,
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao máximo do montante do capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, remunerada ou não conforme
vier a ser deliberado e dispensada de prestar caução.

2 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
designadamente na compra e venda de bens móveis e imóveis, veícu-
los automóveis, é necessária a intervenção de dois gerentes. Para efeitos
de contratos de gestão corrente, designadamente compra e venda de
mercadorias, e mero expediente, basta a intervenção de um gerente.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e 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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007978229

SCHOON & SCHOON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00759/
880526; identificação de pessoa colectiva n.º 501987347; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 07/20051031.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura lavrada em 25 de Outubro de 2005, fl. 121-v.º do livro n.º 17,
do Cartório Notarial da Dr.ª Margarida Henriques-Silves, com a dis-
solução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007978172

AGÊNCIA FUNERÁRIA SILVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01766/
20020228; identificação de pessoa colectiva n.º 505982951;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 02/20051103.

Certifico que ficou depositado na pasta respectiva fotocópia da acta
n.º 07 de 2 de Novembro de 2005, com a deslocação da sede para a
Rua de Samora Barros, 44, Silves.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007978210

TAVIRA

COZMODA — COMÉRCIO DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01000/
20011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505848864; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 06/051102.

Certifico que cessou funções de gerente Vítor Manuel da Concei-
ção, por renúncia em 15 de Setembro de 2005.

Mais certifico que, a sociedade em epígrafe alterou o pacto social,
no artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — (Mantém-se.)
4 — Mantém-se na gerência o sócio Octávio José do Sacramento

de Jesus.

Depositado o texto actualizado.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria
Ponces de Jesus Serafim Coelho. 2009955307

SUSCEPTUM — ENGENHARIA CIVIL
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00912/
20010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505309688;
averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 01; números e data das
apresentações: 02 e 03/051104.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua de
Álvares Botelho, 28, Santa Maria, Tavira.

Mais certifico que cessou funções de gerente Miguel José Pereira
das Dores Santos de Oliveira, por renúncia em 28 de Outubro de 2005.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria
Ponces de Jesus Serafim Coelho. 2009965221

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

REAL IN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 14 249/051020; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507437466; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/20051020.
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Certifico que Paulo Alexandre da Silva Rosa de Carvalho, solteiro,
maior, e Nélia da Ascensão Gonçalves Anacleto, solteira, maior, cons-
tituíram a sociedade comercial por quotas, que vai reger-se pelas clá-
usulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Real In, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Zeca Afonso, 16, 2.º,

direito, cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.
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, importação, exportação,
representação e distribuição de produtos regionais, tradicionais, ali-
mentares, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, lacticínios, produtos à
base de carne, doces e sobremesas; serviços de degustação, restaura-
ção, restaurante e exploração de unidades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, tituladas uma por cada uma
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006748270

CONSTRUÇÕES O PONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1241/020708; identificação de pessoa colectiva
n.º 503988103; inscrição n.º 09; número e data da apresentação:
02/20051102.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º, tendo o mesmo, ficado com a seguinte re-

dacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e corresponde soma de duas quotas: uma no
valor nominal de quarenta e nove mil e dois euros e quarenta cênti-
mos, pertencente ao sócio Armando Galhoufa de Matos; e outra, no
valor nominal de novecentos e noventa e sete euros e sessenta cên-
timos pertencente em comum e sem determinação de parte ou direi-

to, aos sócios Armando Galhoufa de Matos, Edgar Filipe Vicente de
Matos e Alexandra Sofia Vicente de Matos.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006748238

FRUSOAL — FRUTAS SOTAVENTO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 310/821020; identificação de pessoa colectiva
n.º 501186425; inscrição n.º 59; número e data da apresentação:
01/20051102.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º tendo o mesmo, ficado com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 4.º

Capital social/quotas

1 — O capital social é de setecentos mil euros, achando-se inte-
gralmente realizado em dinheiro, sendo representado pelas seguintes
quotas: duas quotas de quinhentos e sessenta e um euros e quinze cên-
timos, cada, pertencendo uma ao sócio José Alberto da Costa Mar-
ques e outra ao sócio ROSAPEC — Agro-Pecuária, L.da; uma quota
de novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos pertencen-
te ao sócio Joaquim Américo Fialho Anastácio; uma quota de mil cento
e vinte e dois euros e trinta cêntimos pertencente ao sócio José Fer-
nando Valente Prazeres; uma quota de mil cento e quarenta e um euros
pertencente ao sócio Luís Henrique Cruz Teixeira de Azevedo; uma
quota de mil cento e quarenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos,
pertencente ao sócio João Eduardo Cruz Teixeira de Azevedo; duas
quotas de mil cento e noventa e sete euros e onze cêntimos, cada,
pertencendo uma ao sócio João Correia Corvo e outra ao sócio Mar-
çal Correia Corvo; uma quota de mil duzentos e quarenta e seis euros
e noventa e nove cêntimos, pertencente ao sócio Manuel José Me-
deiros Rocheta Cassiano; uma quota de mil duzentos e setenta e um
euros e noventa e três cêntimos pertencente ao sócio Alfredo Augus-
to Castanheira Xavier; uma quota de mil duzentos e noventa e cinco
euros e dez cêntimos pertencente ao sócio Joaquim Correia Barraco-
sa; uma quota de dois mil cento e oitenta e sete euros e cinquenta e
um cêntimos pertencente ao sócio Mateus Cruz Teixeira de Azeve-
do; cinco quotas de dois mil quatrocentos e noventa e três euros e
noventa e nove cêntimos, cada, pertencendo uma ao sócio Álvaro
Pereira Gonçalves, outra ao sócio José Manuel Madeira Neto, outra
ao sócio Luís Maria de Melo e Horta, outra ao sócio Vitalino de
Ascensão Neto e outra ao sócio Ramiro Gonçalves Pereira; uma quo-
ta de dois mil quinhentos e um euros e noventa e cinco cêntimos
pertencente ao sócio Fernando do Nascimento Gonçalves; uma quota
de dois mil quinhentos e cinquenta e seis euros e treze cêntimos per-
tencente à sócia BARLIMO — Barlavento Imobiliária, L.da; três quo-
tas de dois mil novecentos e noventa e dois euros e setenta e nove
cêntimos, cada, pertencendo uma ao sócio António Gomes Cavaco,
outra ao sócio António Rodrigues Horta e outra ao sócio Manuel Filipe
Viegas; uma quota de três mil quatrocentos e noventa e um euros e
cinquenta e nove cêntimos pertencente ao sócio Fernando Gonçalves
dos Santos; uma quota de três mil setecentos e quarenta e seis euros,
pertencendo ao sócio José Procópio Gago Corvo; uma quota de três
mil setecentos e quarenta e seis euros e um cêntimos, pertencendo ao
sócio José António de Almeida; uma quota de três mil setecentos e
quarenta e seis euros e dois cêntimos, pertencendo ao sócio Álvaro
Henrique Guerreiro Gomes; uma quota de três mil novecentos e no-
venta euros e trinta e oito cêntimos pertencente ao sócio Luís Mi-
guel da Fonseca Medeiros; uma quota de quatro mil quatrocentos e
cinquenta e um euros e setenta e nove cêntimos pertencente ao sócio
Marcelo Artur Chagas Cansado; três quotas de quatro mil novecentos
e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos, cada, pertencendo
uma ao sócio João Marques de Campos, outra ao sócio Maria Xavier
Celorico Palma, Rita Maria Palma Dias, Jacinto José Palma Dias e
Francisco Manuel Palma Dias, em comum e sem determinação de
parte ou direito e uma outra ao sócio Vítor Manuel Rijo Faleiro; uma
quota de cinco mil euros pertencente ao sócio António Gil Baptista;
uma quota de cinco mil quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta
e cinco cêntimos pertencente à sócia Natália do Livramento Fernan-
des Rua Palma; duas quotas de cinco mil novecentos e oitenta e cinco
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euros e cinquenta e sete cêntimos, cada, pertencendo uma ao sócio
Sociedade Agro-Pecuária Quinta da Alcaria, L.da, e outra ao sócio Vi-
talino de Ascensão Neto; uma quota de seis mil trezentos e setenta
euros e doze cêntimos pertencente ao sócio Manuel Martins Dias;
uma quota de sete mil quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e
sete cêntimos pertencente ao sócio Joaquim Desdémono Dias; uma
quota de oito mil novecentos e setenta e oito euros e trinta e seis
cêntimos pertencente aos sócios Rita Martinez Celorico Palma Lapa,
Maria de Fátima Celorico Lapa e José João Celorico Palma Lapa, em
comum e sem determinação de parte ou direito; uma quota de nove
mil setecentos e sete euros e três cêntimos pertencente ao sócio
Manuel Madeira da Conceição; uma quota de dez mil novecentos e
trinta e sete euros e cinquenta cêntimos pertencente à sócia Maria da
Conceição Costa Viegas Mansinho; uma quota de dez mil novecentos
e setenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos pertencente ao
sócio João dos Santos Fernandes Parreira; uma quota de treze mil
duzentos e dezoito euros e catorze cêntimos, pertencendo à sócia
AGROGUITIA — Exploração Agrícola, L.da; uma quota de catorze mil
euros pertencendo ao sócio Vitorino Correia Martins; uma quota de
vinte e um mil euros, pertencendo aos sócios Maria Manuela Pires
Tiago dos Santos Madeira, Pedro Manuel Tiago dos Santos Madeira e
Isabel Maria Tiago dos Santos Madeira Machado Silva, em comum e
sem determinação de parte ou direito; duas quotas de vinte e um mil
quinhentos e sessenta e oito euros e dois cêntimos, cada, pertencendo
uma ao sócio LAGOLAPA — Construção, Comercialização, Gestão
e Exploração de Prédios, L.da, e a outra à sócia Maria Manuela Reis
Trindade Correia Marques; uma quota de vinte e um mil oitocentos e
setenta e cinco mil euros pertencente ao sócio Quinta de Cima —
 Empreendimentos Agrícolas, L.da; uma quota de vinte e oito mil tre-
zentos e vinte e oito euros e treze cêntimos pertencente à sócia Maria
Margarida Peres da Silva; duas quotas de trinta e cinco mil euros, cada,
pertencendo uma ao sócio António Correia Martins e a outra ao sócio
Carlos Alberto Henrique Correia Martins; uma quota de quarenta e
cinco mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Manuel Gonçalves
do Nascimento Reis; duas quotas de quarenta e nove mil euros, cada,
pertencendo uma ao sócio Fernando Serina e a outra ao sócio Pedro
Manuel Tiago dos Santos Madeira; uma quota de quarenta e nove mil
quatrocentos e oitenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos
pertencente à sócia FRUTALGESTE — Gestão e Desenvolvimento
de Projectos Agrícolas, L.da; e duas quotas de setenta mil euros, cada,
pertencendo uma ao sócio Carlos Alberto da Silva Freire e a outra à
sócia Sociedade Agrícola Marco & Brejo, S. A.

2 — No âmbito do seu reconhecimento como Organização de Pro-
dutores de Citrinos, a sociedade compromete-se a manter um contro-
lo democrático por parte dos seus sócios relativamente ao capital
social, pelo que nenhum sócio poderá deter uma participação no ca-
pital superior a 35 %, e ou o somatório das duas maiores quotas ser
superior a 50 % do capital social da FRUSOAL, conforme estipulado
no Decreto-Lei n.º 252/98 de 11 de Agosto.

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

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006748262

LUSOFLORÊNCIO — ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1391/050418; identificação de pessoa colectiva
n.º 507312180; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 02/20051027.

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

Cessação das funções de gerente, de Nuno Manuel Brito Florêncio,
por renúncia em 6 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006748246

HORTASLAR — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1301/030515; identificação de pessoa colectiva
n.º 506543684; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20051031.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 21 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006748220

CONSTRUÇÕES J. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 189/750627; identificação de pessoa colectiva
n.º 500370060; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
03/20051019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º, tendo o mesmo ficado com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 124 699,47, dividido em quatro quotas: uma de € 74 819,68 do sócio
José Justo Martins; outra de € 24 939,89 da sócia Maria de Jesus
Pereira Bento Martins; e duas de € 12 469,95 do sócio José Manuel
Bento Martins.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006748190

GINEC — CLÍNICA FEMININA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1430/051024; identificação de pessoa colectiva
n.º 502813202; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
01/20051024.

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

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 4.º, tendo os mesmos ficado com a seguinte

redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o nome GINEC — Clínica Feminina, L.da, e fica
com sede na Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, lote 23, loja B,
freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros e está dividido em duas quo-
tas, cada uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, per-
tencentes uma a Rui João Gutierres Setúbal e outra a António Manuel
Gutierres Setúbal.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006748203

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

RODRIGUES GOMES — ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 00180/051103; identificação de pessoa colectiva n.º 507520947;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051103.
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Certifico que foi registado o contrato da sociedade com a firma em
epígrafe, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues Gomes — Arquitectura,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo da Carvalha, 2, freguesia
e concelho de Aguiar da Beira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: elaboração de projectos e prestação
de serviços de arquitectura. Loteamentos. Planeamento e desenho
urbano. Design de mobiliário, nomeadamente urbano. Projectos de
interiores e decoração. Decoração de montras. Acompanhamento e
fiscalização de obras.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação da sócia única, pertence à sócia ou a estranhos por ela de-
signados, ficando desde já designada gerente a sócia única.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de cinquenta mil euros.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007731630

ALMEIDA

CONSTRUÇÕES ALBERTO TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 306;
identificação de pessoa colectiva n.º 506285057; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 03/20051019.

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

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 18 de Outubro de 2005.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Teresa
Gonçalves de Aguiar. 2008252604

CARAMELO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 8; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500592667; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 01/20051021.

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

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 19 de Outubro de 2005.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Teresa
Gonçalves de Aguiar. 2008252612

FORNOS DE ALGODRES

FERREIRA E RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícu-
la n.º 204; identificação de pessoa colectiva n.º 502691116; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 01/20051108.

Certifico que, foi registado a mudança de sede do concelho de
Mangualde para o concelho de Fornos de Algodres, com alteração de
pacto social, sendo dada nova redacção aos artigos 1.º, 2.º e 4.º e
aditado o artigo 5.º, segue-se a reprodução dos artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ferreira e Rodrigues, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Fomos de

Algodres, lote 18, freguesia e concelho de Fomos de Algodres.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia civil. Fabricação,
montagem e instalação de trabalhos de serralharia civil, equipamen-
tos em alumínio, ferro, vidro e outros produtos similares. Comercia-
lização dos mesmos produtos.

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, mantendo-se gerentes Vítor José Cor-
reia Rodrigues e José Coelho Ferreira.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

Foi depositado o pacto social actualizado na respectiva pasta.

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2007332744

MEDA
WORKSANUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 00205/
051014; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
20051014.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma WORKSANUS, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Professor António
Fontão, sem número, freguesia de Marialva, concelho de Meda.

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 exploração de clínica médica.
Actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e
uma de cada sócio.
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2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeada gerente a não sócia Sandra Maria Fer-
nandes Pinto Sena, natural da freguesia de São Cristóvão e São Lou-
renço, casada, residente na Rua da Indústria, 12, 5.º, esquerdo, Alver-
ca, Vila Franca de Xira, titular da cédula profissional n.º 34109 emitida
pela Ordem dos Médicos Secção Regional do Sul.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por 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.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e 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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Ana Cristina Garcia
Borges. 2001621736

LEIRIA
ALCOBAÇA

FERNANDO VIEIRA SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2115;
identificação de pessoa colectiva n.º 503236071; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/20051027.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 24 de Outubro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088581

INVENTÁRIO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2882;
identificação de pessoa colectiva n.º 504949390; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 21/20051028.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 26 de Outubro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085418

IF — INGLÊS FUNCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2035;
identificação de pessoa colectiva n.º 502803266; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 01/20051031.

Certifico que foi nomeado gerente da sociedade em epígrafe o não
sócio Agostinho da Conceição Pedroso.

Data: 2 de Junho de 2005.

Conferi, está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010086279

INFORFILE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4015;
identificação de pessoa colectiva n.º 507454596; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/20051027.

Certifico que Luís Fernando Cardeira Filipe, casado com Maria do
Rosário Henriques Costa, na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes
artigos:

1.º

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

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de São Domingos, 3, no lugar e
freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio, reparação e manutenção
de material informático. Formação profissional.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de cinco mil euros, e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio único.
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5.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

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

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088590

CERTUR — CERÂMICA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2557;
identificação de pessoa colectiva n.º 504114115; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20051018.

Certifico que a sociedade em epígrafe, se dissolveu e encerrou as
suas contas.

Data: 17 de Outubro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010085841

LAMEIRAS DE FIGUEIREDO & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3441;
identificação de pessoa colectiva n.º 506060756; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088697

RODA QUADRADA — TRANSPORTE NACIONAL
E INTERNACIONAL DE MERCADORIAS,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3152;
identificação de pessoa colectiva n.º 505538881; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088646

SÍLVIA ELEUTÉRIO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-DENTÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3630;
identificação de pessoa colectiva n.º 506527859; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088638

CISTERVET — CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2949;
identificação de pessoa colectiva n.º 504930893; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088662

TRANSPORTES JORGE TOMÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3856;
identificação de pessoa colectiva n.º 507108620; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088654

VÍTOR MANUEL VIGÁRIO RIBEIRO — ELECTRICISTA
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3459;
identificação de pessoa colectiva n.º 506003817; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085876

 J. S. B — PORCELANAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2788;
identificação de pessoa colectiva n.º 504581864; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088620

SARAIVA FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2589;
identificação de pessoa colectiva n.º 504162225; data da apresen-
tação: 20062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088611

VÍTOR MANUEL LUÍS AGOSTINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2814;
identificação de pessoa colectiva n.º 504660691; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088573

BERVA — REPARAÇÕES E FABRICO DE MÁQUINAS
PARA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1213;
identificação de pessoa colectiva n.º 501861947; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088557

FAIANÇAS FELIZARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1405;
identificação de pessoa colectiva n.º 502128577; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088549

CONFOROBRA — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2900;
identificação de pessoa colectiva n.º 504967142; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085469

LARMESA FÁBRICA DE MESAS E CADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2404;
identificação de pessoa colectiva n.º 503841609; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085450

JOMAZÉ — LOUÇAS ARTÍSTICAS
E DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 711;
identificação de pessoa colectiva n.º 501052003; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085442

CONSTRUPEDRA — CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 501387463; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085540

PORTNEO — SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3677;
identificação de pessoa colectiva n.º 506605680; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2008657507

CLÍNICA DENTÁRIA DA BENEDITA, MORAIS
& MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2698;
identificação de pessoa colectiva n.º 504578510; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085426

2 AB — AUTO ACESSÓRIOS DA BENEDITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1207;
identificação de pessoa colectiva n.º 501857249; data da apresen-
tação: 21062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2003 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085434

JUST EMOTIONS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4009;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507491394; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20051018.

Certifico que, entre João Filipe Cordeiro Rebelo, solteiro, maior, e
Pedro Miguel Serafim Domingos, solteiro, maior, foi constituída uma
sociedade por quotas, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma Just Emotions, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte d’Ouro, 36, no
lugar de Lameira, freguesia de Prazeres de Aljubarrota, concelho de
Alcobaça.

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: consultadoria e organização de
eventos. Exploração de actividades lúdicas, culturais, desportivas ou
de lazer.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de doze mil e quinhentos euros, e corresponde à soma de duas
quotas do valor nominal de seis mil duzentos e cinquenta euros,
cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital social,
sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferi, está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Adjunta, Sónia Conceição.
2010085833

CONSTRUÇÕES SLOVINSKYY, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4011;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507454006; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051020.

Certifico que, por Pavlo Slovinskyy, casado com Iryna Slovinska,
na comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas
unipessoal, que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Slovinskyy, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de José Bruno dos Santos, no
lugar de Mina de Azeiche, freguesia de Pataias, concelho de Alco-
baça.

3.º

A sociedade tem por objecto: construção civil.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.
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5.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

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

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Sónia Conceição.
2010085612

O SOLAR DOS AVÓS — LAR DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4014;
identificação de pessoa colectiva n.º 507270614; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051027.

Certifico que, entre Nelson José Gradim Ribeiro e Susana Paula
Ribeiro Artilheiro, casados entre si na comunhão de adquiridos, foi
constituída uma sociedade por quotas, que passa a reger-se pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O Solar dos Avós — Lar de Idosos, L.da,
regulando-se pelo presente contrato e pela legislação aplicável e terá
duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale-Leição, freguesia
de Martingança, concelho de Alcobaça.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida livremente para qualquer outro local dentro do concelho
ou concelhos limítrofes.

3 — A gerência pode ainda, intervir na constituição de quaisquer
outras sociedades, filiais, sucursais, agências, agrupamentos comple-
mentares de empresas, associações, fundações ou outras formas de re-
presentação social e realizar sobre elas, operações que achar conveni-
entes aos interesses sociais da sociedade.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de lar de idosos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000 e corresponde à soma de duas quotas de € 2500, cada,
uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas só poderá ser efec-
tuada a terceiros com o prévio e expresso consentimento da socie-
dade, através de deliberação da assembleia geral, tomada por maioria
simples de voto.

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde já fi-
cam nomeados gerentes.

2 — Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária apenas a assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio conhe-

cimento da sociedade, tomada 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.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
montante global correspondente ao quíntuplo do valor do capital
social, reembolsáveis quando forem julgadas dispensáveis, sendo a data
e 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 fixadas
em assembleia geral.

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088603

ASSESSOR — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
E EQUIPAMENTO AGRO-INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 368;
identificação de pessoa colectiva n.º 500032041; data da apresen-
tação: 22062005.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088727

ARENAL — REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2195;
identificação de pessoa colectiva n.º 503404128; data da apresen-
tação: 22062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088735

RIBEIRO & VITORINO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3201;
identificação de pessoa colectiva n.º 505665700; data da apresen-
tação: 22062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088743

NETO & CASIMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 500201340; data da apresen-
tação: 23062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085477

C. M.  P. — CENTRO MÉDICO DE PATAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1000;
identificação de pessoa colectiva n.º 501548319; data da apresen-
tação: 23062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085485

ANÉSIA & RUI — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3726;
identificação de pessoa colectiva n.º 506764214; data da apresen-
tação: 23062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085493

RESINORRÁS — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3834;
identificação de pessoa colectiva n.º 501319646; data da apresen-
tação: 23062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2009242661

 H. E H. — CERÂMICAS DE HOTELARIA
E HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4007;
identificação de pessoa colectiva n.º 507352238; inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 19 e 20/20051014.

Certifico que entre Manuel João Coelho da Bernarda, casada com
Susana de Sá Marques da Silveira Coelho da Bernarda, na comunhão
de adquiridos; António Eduardo Natividade de Almeida e Sousa, casa-
do com Maria de São José Trindade Vazão de Almeida e Sousa, na
separação de bens; João Miguel Silveira da Bernarda, casado com
Catarina Margarida da Conceição Jorge da Bernarda, na separação de
bens; e João Pedro Vazão de Almeida Machado, solteiro, maior, foi
constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

Denominação

A a sociedade é uma sociedade do tipo de sociedade por quotas e
adopta a denominação de H. e H. — Cerâmicas de Hotelaria e Habi-
tação, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sede da sociedade é no Cabeço de Deus, apartado 68, fre-
guesia de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça, podendo ser trans-
ferida, dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítro-
fe, por simples deliberação da gerência.

2 — A gerência poderá criar ou extinguir agências, estabelecimen-
tos, delegações ou outras formas de representação que julgue conve-
nientes, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste em comercialização, fabrico, impor-
tação e exportação de cerâmicas para uso doméstico, hoteleiro e indus-
trial, bem como de equipamentos para hotelaria, restauração e habitação
e, ainda, de equipamento para fabrico de cerâmica, nomeadamente mol-
des, decalques e afins.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, representado pelas seguintes
quotas totalmente realizadas em dinheiro:

a) António Eduardo Natividade de Almeida e Sousa — uma quota
de dois mil euros;

b) Manuel João Ferreira da Bernarda — uma quota de dois mil euros;
c) João Miguel Silveira da Bernarda — uma quota de quinhentos

euros; e
d) João Pedro Vazão de Almeida Machado — uma quota de qui-

nhentos euros.
ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas entre sócios e ou seus descendentes ou ainda
entre sócios e sociedades que com estes tenham participações sociais
não carece do consentimento da sociedade.

2 — É necessário o consentimento da sociedade para que um sócio
possa alienar a sua quota a terceiros.

4 — No caso referido no número anterior a sociedade e os sócios
gozam de direito de preferência, sendo a esta reservado tal direito em
primeiro lugar e a cada um dos sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

Amortização das quotas

1 — A sociedade só pode amortizar uma quota sem o consenti-
mento do seu titular em caso de arresto, penhora ou qualquer outra
providência judicial que retire a quota da disponibilidade do sócio.

2 — A amortização efectua-se por deliberação dos sócios.
3 — A contrapartida da amortização e a forma de pagamento se-

rão determinadas por acordo das partes; na falta de acordo, esta cor-
responderá ao valor real da quota, o qual será estabelecido, bem como
a forma do pagamento, por uma comissão arbitral constituída por
três árbitros, sendo um nomeado por cada uma das partes e o terceiro
escolhido de comum acordo pelos árbitros já nomeados.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — As deliberações podem ser tomadas por qualquer forma pre-
vista na lei, incluindo por voto escrito.

2 — As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, sem pre-
juízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 — A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
ção, se estiverem presentes ou devidamente representados sócios com
um mínimo de dois terços dos direitos de voto.

4 — A presidência da assembleia geral caberá a um dos gerentes, a
um dos sócios ou a um terceiro que será designado pela própria as-
sembleia geral.

5 — Sem prejuízo do disposto na lei, ou noutras disposições destes
estatutos, as deliberações dos sócios são tomadas por maioria dos votos
presentes ou representados em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A sociedade é administrada por dois ou mais gerentes, que
podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade e que serão de-
signados por deliberação dos sócios.
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2 — A remuneração, substituição ou destituição dos gerentes serão
igualmente sujeitas a deliberação dos sócios.

3 — O mandato dos gerentes terá a duração de três anos, podendo
os gerentes ser eleitos para mandatos sucessivos de igual duração.

ARTIGO 9.º

Poderes da gerência e vinculação da sociedade

1 — Compete à gerência, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe conferem a lei e estes estatutos, gerir, com amplos poderes, todos
os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social e ainda:

a) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens;

b) Adquirir, alienar, onerar ou realizar outras operações sobre bens
imóveis ou estabelecimentos da sociedade.

2 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de mandatário ou procurador em cumprimento

do respectivo mandato.
ARTIGO 10.º

Dissolução da sociedade

A sociedade pode ser dissolvida por deliberação dos sócios, tomada
por unanimidade.

ARTIGO 11.º

Resolução de litígios

Salvo quando a lei disponha imperativamente o recurso aos tribu-
nais judiciais, qualquer disputa entre os sócios resultante da interpre-
tação e aplicação destes estatutos será exclusiva e definitivamente
decidida por laudo de um tribunal arbitral, composto por um ou, na
falta de acordo, por três árbitros, que se regerá pelos termos da Lei de
Arbitragem Voluntária (Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto).

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, Susana Maria Manaia de
Melo. 2010085337

DIRECT CONNECTION — TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4010;
identificação de pessoa colectiva n.º 507414497; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20051019.

Certifico que por Manuel Nogueira Maria, divorciado, foi constituída
uma sociedade por quotas unipessoal, que passa a reger-se pelos se-
guintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Direct Connection — Transportes de
Passageiros, Unipessoal, L.da

2.º

1 — A sua sede está instalada na Rua de Arouca, lote 1, Quinta do
Telheiro, freguesia e concelho de Alcobaça.

2 — A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do País ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto transportes públicos ocasionais ligeiros e pesados
de passageiros. Comércio de automóveis.

4.º

1 — O capital social é de cem mil euros e corresponde a uma só
quota de igual valor nominal pertencente ao sócio Manuel Nogueira
Maria

2 — Nesta data a quota encontra-se realizada, em dinheiro, por
metade, devendo a restante metade ser realizada no prazo de um ano
a contar desta data.

5.º

1 — É nomeado gerente o sócio, que tem capacidade profissional
nacional e internacional.

2 — A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 — A gerência não pode vincular a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

6.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o único sócio
e a sociedade ora constituída, desde que tais negócios sirvam à pros-
secução do objecto da sociedade e observem a forma escrita.

7.º

As despesas da constituição ficam a cargo da sociedade.

8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada, designadamente, a celebrar quaisquer
negócios jurídicos em nome da sociedade, adquirir mercadorias e bens,
móveis ou imóveis, inerentes à prossecução dos fins sociais, proce-
dendo aos levantamentos necessários da 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.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta, Sónia Conceição.
2010085868

IMOBENEDITAINTER — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4012;
identificação de pessoa colectiva n.º 507446674; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20051021.

Certifico que entre Manuel Augusto da Conceição Jacinto, Maria
Albertina Ribeiro, casados entre si na comunhão de adquiridos, e ITMI
Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimen-
to, S. A., foi constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-
-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma de IMOBENEDITAINTER —
Sociedade de Gestão Imobiliária, L.da

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A sociedade vai ter a sua sede no Casal do Leirião, freguesia da

Benedita, concelho de Alcobaça, mas, por simples deliberação da ge-
rência, a mesma poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, construção, arrendamento,
administração e gestão de imóveis, de centros comerciais e todas as
actividades económicas e comerciais relacionadas com os indicados
fins.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de oitenta
e um mil euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de quarenta e um mil trezentos e dez euros, do sócio
Manuel Augusto da Conceição Jacinto, uma do valor nominal de de-
zoito mil seiscentos e trinta euros da sócia Maria Albertina Ribeiro e
outra do valor nominal de vinte e um mil e sessenta euros da sócia
ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Aumento de capital

1 — A assembleia geral é competente para deliberar sobre o au-
mento de capital, nos termos, condições e modalidades que entender.

2 — Da deliberação de aumento de capital devem constar expressa-
mente a modalidade e o montante do aumento, o valor nominal das
novas participações, a natureza das novas entradas e os prazos den-
tro dos quais as entradas devem ser efectuadas.

3 — Da deliberação de aumento de capital deve constar igualmen-
te a identificação de quem participará no aumento, bastando, se for
caso disso, mencionar que participam os sócios que exerçam o seu
direito de preferência, ou que participarão só os sócios embora sem
aquele direito.

4 — O aumento de capital por incorporação de reservas só poderá
ser realizado depois de aprovadas as contas do exercício anteriores à
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deliberação, salvo se já tiverem decorrido mais de seis meses sobre
essa aprovação, caso em que terá de ser elaborado um balanço espe-
cial comprovativo da existência de reservas, organizado e aprovado
nos termos prescritos para o balanço anual.

5 — Em caso de aumento de capital por entradas em dinheiro, têm
preferência na subscrição das novas quotas as pessoas que à data da
deliberação do aumento forem sócios da sociedade, observando-se
quanto à repartição das mesmas o preceituado no artigo 266.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — Após a aplicação da parte dos lucros do exercício necessários
à constituição da reserva legal, o remanescente dos mesmos poderá
ser afecto à amortização de quotas por decisão da assembleia geral ou
por imposição da lei.

2 — A amortização das quotas rege-se pelas disposições dos arti-
gos 232.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Redução do capital

1 — A assembleia geral pode autorizar a redução do capital, quer
esta se destine à cobertura de prejuízos, à libertação de excesso de
capital ou a outra finalidade especial, não podendo no entanto a re-
dução pôr em causa a igualdade entre sócios.

2 — O projecto de redução de capital deve ser comunicado pela
gerência aos sócios da sociedade, com a antecedência mínima de 45 dias
em relação à data da reunião da assembleia geral convocada para a
deliberar.

3 — Uma vez deliberada a redução, deve a sociedade requerer auto-
rização judicial para a sua efectivação, excepto nos casos previstos
nos n.os 3 e 4 do artigo 95.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — Caso a redução leve a que o capital seja reduzido a um montan-
te inferior ao estabelecido por lei, tal decisão terá de ficar expressa-
mente condicionada à efectivação de aumento do capital para mon-
tante igual ou superior àquele mínimo a realizar nos 60 dias seguintes
àquela deliberação.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A transmissão de quotas depende do consentimento da assem-
bleia geral, que deverá ser solicitado pelo sócio interessado, por carta
registada com aviso de recepção, com indicação do cessionário e de
todas as condições da cessão, conforme estabelecido na alínea a) do
n.º 2 do artigo 8.º infra.

2 — Depende do consentimento da assembleia geral, deliberado por
unanimidade dos votos, a transmissão de quotas entre sócios, bem como
a transmissão ou cessão a cônjuge, ascendente ou descendente do só-
cio.

3 — Não é permitida a transmissão de quotas só parcialmente rea-
lizadas, salvo se à data da transmissão tiverem sido consideradas per-
didas a favor da sociedade, por não pagamento nos termos do arti-
go 204.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — A assembleia geral deve deliberar sobre o requerido consenti-
mento no prazo de 60 dias a contar da data de recepção na sociedade
dos pedidos de consentimento que nos termos do n.º 1 deste artigo
lhe sejam comunicados.

5 — A recusa de consentimento da sociedade será fundamentada
na própria acta em que seja deliberada, podendo basear-se em qual-
quer motivo de interesse relevante para a sociedade.

6 — Caso o consentimento seja licitamente recusado, a sociedade
obriga-se a propor ou a amortização ou a aquisição das quotas, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento; tratando-se de transmissão a título gratuito, ou pro-
vando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos do arti-
go 231.º, n.º 2, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais.

7 — O não cumprimento pela sociedade dos prazos estabelecidos,
no precedente n.º 4 do presente artigo, implica o consentimento au-
tomático à transmissão.

ARTIGO 8.º

Preferência

1 — Obtido o consentimento da sociedade, não pode qualquer só-
cio, nem a sociedade ou os seus representantes legais, ceder ou a qual-
quer outro título, transmitir, onerar ou alienar, seja por que modo
for, as suas quotas sem que antes conceda direito absoluto de prefe-
rência à sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvi-
mento e Investimento, S. A.

2 — Consequentemente, qualquer transmissão, cessão, alienação ou
oneração de quotas, realizadas pelos sócios e consentida pela socie-
dade, só será possível caso a sócia beneficiária da preferência não a
exerça, decorridos que sejam 30 dias contados da data do recebimento
da comunicação à mesma endereçada, por meio de carta registada com
aviso de recepção, do projecto de transmissão de quotas, do qual de-
verão constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a:

Identificação do(s) promitente(s) adquirente(s) ;
Preço;
Prazos;
Restantes condições do mesmo;
b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira

da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente:

Modelo n.º 22;
Balanço analítico, demonstração de resultados, anexo ao balanço e

à demonstração de resultados.
c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-

tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas.

3 — Se a sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desen-
volvimento e Investimento, S. A., não exercer o seu direito de prefe-
rência, a quota deverá ser adquirida por qualquer um dos outros sócios
ou, se nenhum dos sócios se mostrar interessado na respectiva ces-
são, deverá a quota ser adquirida por pessoa singular ou colectiva ter-
ceira, aprovada por unanimidade dos sócios.

4 — Na falta de interessados na aquisição da quota objecto da pro-
posta de cessão, ou na falta de acordo dos sócios quanto à pessoa,
singular ou colectiva, interessada na respectiva aquisição, deve a socie-
dade fazer amortizar a mesma quota, nos termos do disposto no ar-
tigo 5.º supra.

5 — As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assumindo a ITMI Norte-Sul Por-
tugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., o ónus
da promoção do registo, com o pagamento das respectivas despesas.

6 — O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 9.º

Suprimentos e prestações suplementares

1 — Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que
esta carecer em termos e condições previamente aprovados em as-
sembleia geral.

2 — A sociedade pode exigir do sócio maioritário prestações su-
plementares de capital, uma ou mais vezes, até ao montante de duas
vezes o valor do capital social.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos ge-
rentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 — No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

4 — Todos os sócios, e em caso de oneração de partes sociais com
usufruto, tanto o usufrutuário como o titular da raiz, têm direito a
assistir às assembleias gerais, a participar das deliberações e a exercer
o respectivo direito de voto, pessoalmente, ou através de mandatário
nos termos do n.º 2 deste artigo, mantendo o titular da raiz o seu
direito de voto na parte da quota não onerada com usufruto.

ARTIGO 11.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto alterações do contrato de
sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas cláu-
sulas, quer por introdução de nova cláusula, o aumento e redução do
capital social, a dissolução da sociedade, a alienação ou oneração de
imóveis da sociedade, por qualquer meio, a cessão de posição contra-
tual em qualquer contrato de locação financeira ou de empréstimo, o
arrendamento, a denúncia e a resolução de qualquer destes contratos,
o trespasse do estabelecimento comercial e a cessão da exploração
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comercial, só serão válidas e eficazes quando tomadas por unanimida-
de dos votos.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para as-
segurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial,
para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 11.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias, excepto aquelas que exijam delibe-

ração tomada nos termos do artigo 11.º
3 — A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou categorias
de actos.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-

pecíficos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 12.º
2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a socie-

dade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 14.º

Lucros

1 — Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio não exceder o dobro do capital social subscrito à data de consti-
tuição da sociedade, os lucros líquidos constantes do balanço anual
terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal, a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 — Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 15.º

Nomeação de gerentes

Fica, desde já, nomeado gerente, para o quadriénio de 2005/2008,
Manuel Augusto da Conceição Jacinto.

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á somente nos casos especiais pre-
vistos na lei ou por deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade dos votos.

2 — A liquidação do património da sociedade, em consequência da
dissolução da mesma, será feita através de uma comissão liquidatária,
constituída por todos os sócios, ou pelos representantes que os mes-
mos venham a designar.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085353

SENIORCAR — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4013;
identificação de pessoa colectiva n.º 505253968; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20051024.

Certifico que entre Paulo Jorge Tomás Bento, solteiro, maior, e
Marta Isabel Machado Nunes, solteira, maior, foi constituída uma socie-
dade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma SENIORCAR — Automóveis, L.da

2.º

1 — A sua sede está instalada na Estrada Nacional n.º 1, ao quiló-
metro 84, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

2 — A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do País ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto a actividade de comércio de veículos automó-
veis, reparações e gestão automóvel.

4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros do sócio Paulo
Jorge Tomás Bento e outra no valor nominal de duzentos e cinquen-
ta euros da sócia Marta Isabel Machado Nunes.

2 — Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até do quíntuplo do capital social;

5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dente é livre.

2 — A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da socie-
dade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, diferido
aos sócio caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 — É nomeado gerente o sócio Paulo Jorge Tomás Bento.
2 — A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 — A gerência não pode vincular a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos.

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 — A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º

do Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das par-
tes.

8.º

As despesas da constituição ficam a cargo da sociedade.

9.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
ai gerência desde já autorizada, designadamente, a celebrar quaisquer
negócios jurídicos em nome da sociedade, adquirir mercadorias e bens,
móveis ou imóveis, inerentes à prossecução dos fins sociais, proce-
dendo aos levantamentos necessários da 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.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maia
Manaia de Melo. 2010088522
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FORMATO — FORMULÁRIOS MÚLTIPLOS
COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 663;
identificação de pessoa colectiva n.º 500873631; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 25/20050415.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação dos órgãos sociais
da sociedade anónima em epígrafe:

Conselho de administração: presidente — Luís Miguel Inácio de
Oliveira e Costa, casado; vogais — Maria Júlia da Conceição Inácio
André, casada; Maria da Graça Inácio de Oliveira e Costa, casada.

Fiscal único: Silva Neves & Teresa Marques, Sociedade de Silva
Neves & Teresa Marques, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Joaquim Manuel da Silva Neves (revisor oficial de
contas); suplente — António Silvério Ferreira (revisor oficial de con-
tas).

Prazo: biénio de 2005-2006.
Data: 18 de Janeiro de 2005.

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010085752

LIMPATAIAS — LAVANDARIA E ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 4016;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507490878; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20051027.

Certifico que entre António de Oliveira de Castro Paradela e espo-
sa, Isabel Maria Simões Ferrinha de Castro Paradela, casados na co-
munhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas que
passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LIMPATAIAS — Lavandaria e Engo-
madoria, L.da, e tem a sua sede no lugar de Alva, sem número, fregue-
sia de Pataias, concelho de Alcobaça.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a gerência
poderá mudar a sede, bem como estabelecer sucursais, filiais, agências
ou qualquer outra forma de representação, em qualquer local do terri-
tório nacional.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é o de lavagem e limpeza a seco de têxteis e
peles e engomadoria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já subscrito e realizado em numerá-
rio, é de cinco mil euros e representa-se por duas quotas iguais de dois
mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios: António de Oli-
veira de Castro Paradela e Isabel Maria Simões Ferrinha de Castro
Paradela.

ARTIGO 4.º

Não serão exigíveis aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, podendo, no entanto, qualquer sócio fazer suprimentos nas con-
dições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios é livre.
2 — A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da

sociedade, a qual em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar gozam
do direito de preferência, para o que lhes deverá ser comunicado o
negócio, por carta registada, com a indicação do interessado e condi-
ções pretendidas.

3 — O direito de preferência deverá ser usado no prazo de 30 dias,
a contar da data do registo da carta.

4 — O preço ou valor da cessão à sociedade ou aos sócios, que
tenham preferido, será o que resultar do último balanço aprovado. Na
falta de acordo, o preço ou valor será fixado por árbitros nos termos
dos artigos 1508.º e seguintes do Código de Processo Civil.

ARTIGO 6.º

1 — Poderá haver lugar a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) No caso de a quota ser objecto de qualquer procedimento judicial

conservatória ou de penhora.
b) No caso de a quota ser transmitida sem o consentimento exigi-

do pelo n.º 2 do artigo 7.º;
c) Por acordo entre a sociedade e o sócio.

2 — A deliberação da assembleia geral que amortize a quota com
fundamento em qualquer dos casos referidos nas alíneas a) e b) do
número anterior deve ser tomada dentro dos 90 dias seguintes ao
conhecimento do facto pela gerência da sociedade.

ARTIGO 7.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio António de Oliveira de Castro
Paradela, desde já designado gerente, bastando a assinatura deste para
vincular a sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzida a percentagem para
o fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral por
simples maioria de votos vier a fixar.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Sónia Conceição.
2010085396

ANDRÉ & BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 500936005; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/20051014.

Certifico que Maria Cristina Aniceto de Figueiredo André cessou
funções de gerente da sociedade por quotas em epígrafe:

Causa: renúncia.
Data: 1 de Agosto de 2005.

24 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010085779

PEDRA RÚSTICA — INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1998;
identificação de pessoa colectiva n.º 502984538; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 09/20051017.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de sessenta e dois mil e
quinhentos euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma de valor
nominal de doze mil e quinhentos euros de Maria Emília da Concei-
ção do Carmo Boita; duas, uma de valor nominal de dezoito mil se-
tecentos e quatro euros e noventa e dois cêntimos (bem próprio) e
outra de valor nominal de dezoito mil setecentos e noventa e cinco
euros e oito cêntimos (bem comum), ambas do sócio João Manuel do
Carmo Boita; uma de valor nominal de cinco mil euros da sócia Maria
José Ferreira Felizardo; uma de valor nominal de sete mil e quatro-
centos euros da sócia Maria João Ferreira Felizardo; e uma de valor
nominal de cem euros, do sócio João Pedro Felizardo Boita.

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

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085604

B. M. S — BASES DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 501411216; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/20051017.

Certifico que José da Silva Santos cessou funções de gerente da
sociedade em epígrafe:

Causa: renúncia.
Data: 6 de Maio de 2005.

Conferi, está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Gonçalves. 2010085132
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CISTERBAÇA — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2897;
identificação de pessoa colectiva n.º 504964070; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 06/20051018.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CISTERBAÇA — Compra e Venda de
Imóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Amélia Guerra,
1, 1.º, A, na dita freguesia de Turquel.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis. Co-
mércio a retalho de artigos. N. E. Comércio de artigos em segunda
mão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
cinco mil euros e outra de valor nominal de vinte mil euros, ambas
pertencentes a ele, sócio único José Ribeiro Machado.

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

Conferi, está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Adjunta, Susana Maria Manaia de
Melo. 2010085795

FAIANÇAS MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2778;
identificação de pessoa colectiva n.º 504757890; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088689

RESIDER — RESINAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1158;
identificação de pessoa colectiva n.º 501756841; data da apresen-
tação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088670

BRANCO & CLEMENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3593;
identificação de pessoa colectiva n.º 506303594; data da apresen-
tação: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088336

VIRMOLDE — INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 971;
identificação de pessoa colectiva n.º 501454110; data da apresen-
tação: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088352

MOLDIMEX — SOCIEDADE DE FABRICO E COMÉRCIO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1511;
identificação de pessoa colectiva n.º 502252839; data da apresen-
tação: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2006795651

CRIAÇÕES CLAVER — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1920;
identificação de pessoa colectiva n.º 501236430; data da apresen-
tação: 15062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010085531

TECNICISTER — METALOMECÂNICA E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2570;
identificação de pessoa colectiva n.º 504128078; data da apresen-
tação: 15062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088417

BOTANÁGUA — EMPRESA DE TRATAMENTO
DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 725;
identificação de pessoa colectiva n.º 501075640; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088425
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AUGUSTO DE MACEDO MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3130;
identificação de pessoa colectiva n.º 505516683; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Malo. 2010088328

GÉNESIS BAR — RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3508;
identificação de pessoa colectiva n.º 505881438; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Malo. 2010088310

J. M. S. PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3763;
identificação de pessoa colectiva n.º 506876152; data da apresen-
tação: 17062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Malo. 2010088344

FAIANÇAS J. BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2001;
identificação de pessoa colectiva n.º 502992956; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088441

EPIAP INDÚSTRIA METÁLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1110;
identificação de pessoa colectiva n.º 501729135; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088506

CANALBAÇA — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3414;
identificação de pessoa colectiva n.º 506266273; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088492

SUSANA PERALTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2899;
identificação de pessoa colectiva n.º 504958399; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088476

FARMÁCIA TAVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2978;
identificação de pessoa colectiva n.º 504988115; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088484

ESPECIAL — PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1400;
identificação de pessoa colectiva n.º 502122323; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088433

QUERIDO, TINTA, SILVA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1513;
identificação de pessoa colectiva n.º 502258381; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010088468

ANTÓNIO SILVÉRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3190;
identificação de pessoa colectiva n.º 505574942; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088255
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FUAL — FÁBRICA DE URNAS E ARCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 856;
identificação de pessoa colectiva n.º 501236481; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088263

ANTÓNIO FERREIRA VAZ & FILHOS, MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2389;
identificação de pessoa colectiva n.º 503821853; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088271

ALBERTO & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3107;
identificação de pessoa colectiva n.º 505449455; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088280

CARLOS ALBERTO HENRIQUES SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3066;
identificação de pessoa colectiva n.º 505404508; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088298

OLINDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3200;
identificação de pessoa colectiva n.º 505567903; data da apresen-
tação: 16062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana Maria
Manaia de Melo. 2010088301

LOCAL REAL — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3725;
identificação de pessoa colectiva n.º 506732703; data da apresen-
tação: 15062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas da liquidação do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Sónia Conceição.
2011177782

O VALE DO VIMEIRO RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2916;
identificação de pessoa colectiva n.º 504958860; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 05/20051031.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 30 de Setembro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088700

KARPAT — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3937;
identificação de pessoa colectiva n.º 507173490; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20051031.

Certifico que Celina Cordeiro Dias Ferreira cessou funções de ge-
rente da sociedade em epígrafe:

Causa: renúncia em 6 de Outubro de 2005, tornada efectiva em 14
de Outubro de 2005.

Conferi, está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010088719

ANSIÃO

PEDRO SIMÕES SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00643/
000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505153319; inscrições
n.os 03 e 04; números e data das apresentações: 02 e 03/051025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma alte-
rou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto aos seus
artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros per-
tencente ao sócio Pedro Simões dos Santos e outra no valor nominal
de quinhentos euros pertencente à sócia Sílvia Fernandes Rodrigues
Santos.

ARTIGO 4.º

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 o
sócio Pedro Simões dos Santos e a sócia Sílvia Fernandes Rodrigues
Santos.

Mais certifico que o ex-sócio António dos Santos autorizou que o
seu apelido «Santos» continuasse a fazer parte da denominação, em
19 de Setembro de 2005.

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

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2005199184
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TRANSPORTES GONÇALVES MARGARIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00496/
970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503872750; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 01/051025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma alte-
rou parcialmente o seu contrato, designadamente quanto ao seu arti-
go 4.º, que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio Nuno Miguel Gonçalves Margarido e da não sócia Cláudia Mar-
garida Castela Bairrada, já nomeados gerentes, sendo necessária a as-
sinatura de ambos para obrigar validamente a sociedade.

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

Conferida, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus a Conceição Fernandes.
2005198161

CAMPITRANSPOR — TRANSPORTES
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00588/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504514261;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 02; números e data das apresen-
tações: 01 e 02/051024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente da mesma Carlos Rodrigues dos Santos, por renúncia de 8
de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2005198170

LEIRIA

LEIRIBRI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta do Pisão, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 239/
491006; identificação de pessoa colectiva n.º 500092770; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 94/20051102.

Certifico que foi registado o projecto de fusão, na modalidade de
transferência global do património da sociedade incorporada para a
sociedade incorporante em que as entidades participantes são a socie-
dade em epígrafe e BRIMOGAL — Sociedade Imobiliária, L.da, com
sede na Avenida dos Cavaleiros, 70, Carnaxide, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 11 441/980223,
a primeira como incorporada e a segunda como incorporante.

11 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009063813

FREETOUR — ANIMAÇÃO TURÍSTICA
E CULTURAL, L.DA

Sede: Rua do Comércio, 3, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9180/
040213; identificação de pessoa colectiva n.º 506877574;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/20051104.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para Rua de
Rodrigues Cordeiro, 12, rés-do-chão, lugar, freguesia e concelho de
Leiria.

4 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009062639

CARLA & RAQUEL — MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO
INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8414/
020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506097480; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/20051104.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Outubro de
2005.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2009039661

TRANSLOURAIS — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8180/
020214; identificação de pessoa colectiva n.º 505659697; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/20051104.

Certifico que, foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 7 de Outubro de
2005.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2009040856

JORDÃOTIR — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Barracão, freguesia de Colmeias,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9952/
051104; identificação de pessoa colectiva n.º P 507514831; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 48/20051104.

Certifico que por Maria Manuela Jordão Pereira, número de iden-
tificação fiscal 204939550, casada com Fernando José Leal da Silva
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de Colmeias, Leiria,
residente na Rua do Marquês de Pombal, sem número, Ranha de Bai-
xo, Pombal, titular do bilhete de identidade n.º 9824343, de 11 de
Janeiro de 2001, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JORDÃOTIR — Transportes, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Barracão, freguesia de Col-
meias, concelho de Leiria.

2 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto transportes públicos rodoviários
ocasionais de mercadorias e logística.

2 — A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única, Maria Manuela Jordão Pereira.

2 — Poderá a sócia única prestar à sociedade prestações suplemen-
tares até ao montante global de trezentos mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme decisão da sócia única, fica afecta à própria sócia, desde
já designada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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ARTIGO 5.º

Fica desde já a sócia única autorizada a celebrar com a sociedade os
negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão da sócia única poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Carreira. 2009040520

VISOPEC — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Douroana, 160, Ponte da Pedra, Regueira
de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6149/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504250689; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 35/20051104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e vinte mil euros, dividido em duas quo-
tas, uma com o valor nominal de sessenta e seis mil euros do sócio
Filipe Manuel Caixeiro Lisboa e outra com o valor nominal de cin-
quenta e quatro mil euros do sócio Nuno Miguel Nogueira Feijão.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009040511

J.  T.  C. — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3257/
900717; identificação de pessoa colectiva n.º 502384271; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 62/20051104.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, sendo o prazo
para a sua liquidação de um ano, a contar de 26 de Outubro de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2009040538

MICAEL S. FERREIRA — REPRESENTAÇÕES
DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua do Casal Andrino, 4, 1.º, A, freguesia de Pousos,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9957/
051108; identificação de pessoa colectiva n.º P 507512618; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20051108.

Certifico que entre:
1.º Micael da Silva Ferreira, casado sob o regime da comunhão de

adquiridos com Dina Maria Figueira Martins, natural da República
Federal da Alemanha, residente na Rua do Casal Andrino, 4, 1.º, A,
freguesia de Pousos, concelho de Leiria, contribuinte n.º 205722105;

2.º Dina Maria Figueira Martins, casada com o primeiro outorgan-
te, com ele residente, natural da freguesia de Vermoil, concelho de
Pombal, contribuinte n.º 209847255;

3.º Paulo Manuel Oliveira da Silva, solteiro, maior, natural da dita
freguesia de Pousos, onde reside na Rua de 25 de Abril, 31, contri-
buinte n.º 185486797;

Foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, cujo contrato
é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Micael S. Ferreira — Representações
de Calçado, L.da, e tem a sua sede na Rua do Casal Andrino, 4, 1.º, A,
freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

§ 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 por objecto a representação comercial de várias
marcas de calçado e outras actividades de serviços prestados princi-
palmente a empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma quota no
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Micael da Silva Ferreira e duas quotas iguais no valor nominal de
duzentos e cinquenta euros pertencentes uma a cada um dos sócios
Dina Maria Figueira Martins e Paulo Manuel Oliveira da Silva.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes sócio ou não sócios, que venham a ser nomeados em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Micael da
Silva Ferreira.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, a qual terá direito de preferência, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das respectivas quotas, até ao montante global
de cinquenta mil euros.

2 — Os sócios também poderão efectuar à sociedade os suprimen-
tos de que ela carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as
condições, nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009040627

LEIRIAPOLIS — SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM LEIRIA, S. A.

Sede: Rua de Alcobaça, 30, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7776/
010202; identificação de pessoa colectiva n.º 505077981; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 70/20051104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designado
presidente do conselho de administração Alfredo Rodrigues Marques,
casado, para o período em falta do triénio de 2003-2005, por delibe-
ração de 19 de Setembro de 2005.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009040546

MONDELIZ — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Professor Narciso Costa, lote 19-A, 3.º,
esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5921/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 502075643;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 13/20051108.
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Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Ave-
nida dos Heróis de Angola, 77, 1.º, direito, 2400-155 Leiria.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2011195390

EDIMATOS — EDIFICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Outeiro, 186, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3149/
900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502322250; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 12/20051108.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 2.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de construção civil e obras
públicas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009040635

PAÇO ATLÂNTICO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Edifício Comercial O Paço, Largo das Forças
Armadas, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8913/
030623; identificação de pessoa colectiva n.º 506572528;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 6; números e data das apre-
sentações: 42 e 43/20051108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerentes Nuno José Lopes das Neves Serrano e Paulo Jorge
das Neves Serrano, por terem renunciado em 27 de Outubro de 2005.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009040651

SELADA, MALHEIRO & FRAZÃO, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis de Angola, 83, 1.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 944/
750118; identificação de pessoa colectiva n.º 500244049;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 68/20051108.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Manuel Benjamim Esteves Malheiro, por renúncia,
em 3 de Novembro de 2005.

Conferido, está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009040678

PEDRA BASE — FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Rheine, lote 1, loja direita, Urbanização
Vale da Cabrita, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9237/
040324; identificação de pessoa colectiva n.º 504030680; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 17/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designada
gerente Sandra Maria Rodrigues da Silva Pinto, por deliberação de 18
de Fevereiro de 2005.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009036093

ÓPTICA CENTRAL DE LEIRIA, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 28, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2048/
850726; identificação de pessoa colectiva n.º 501517723; inscri-
ções n.os 12 e 23; números e data das apresentações: 21 e 32/
20051108.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de € 39 903,83, cor-
respondente à soma de duas quotas: uma de valor nominal de € 31
923,07 e outra de valor nominal de € 7980,76, ambas sem determi-
nação de parte, de Ana Maria Alves Pedrosa Pires dos Santos, Mar-
cos Filipe Pedrosa Pires dos Santos e Pedro Emanuel Pedrosa Pires
dos Santos.

Mais certifico que foi nomeado gerente Marcos Filipe Pedrosa Pires
dos Santos, por deliberação de 17 de Agosto de 2005.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2009040643

ÓBIDOS

ALBARUK — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente designada ALBARUK — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 506;
identificação de pessoa colectiva n.º 506896463; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20051019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social com transformação em sociedade em unipessoal,
alterando-se o n.º 1 do artigo 1.º, o n.º 1 do artigo 3.º e os arti-
gos 5.º, 6.º e 7.º e eliminando-se os artigos 8.º a 11.º, os quais pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALBARUK — Actividades Hote-
leiras, Unipessoal, L.da

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

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, ambas do sócio Ruben André de Jesus Félix.

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

ARTIGO 5.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 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente ou re-
guladas por lei especial.

ARTIGO 7.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer negó-
cios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a prossecução do
objecto social.

O texto actualizado, do contrato de sociedade, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2004227524
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SITIGAL — SOCIEDADE IMPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 00544/
20051019; identificação de pessoa colectiva n.º 506633985; data
do depósito: 20102005.

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

11 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2004227516

SITIGAL — SOCIEDADE IMPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 544;
identificação de pessoa colectiva n.º 506633985; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 03/20051019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, quanto ao artigo 2.º, o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Óbidos, lote 1-
-A, freguesia de Gaeiras, concelho de Óbidos.

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

O texto actualizado, do contrato de sociedade, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2004227508

PENICHE

GIRA — GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1058;
identificação de pessoa colectiva n.º 502032294; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 02/050829.

Certifico que foi nomeado o conselho de administração e fiscal
único da sociedade em epígrafe para o quadriénio de 2005-2008, por
deliberação de 31 de Março de 2005, com a seguinte composição:

Administrador único — Nuno Álvaro Falcão Navarro; fiscal úni-
co — Navalho Martins & Associados — Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331567

LOJA DA HABITAÇÃO RICO — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1262;
identificação de pessoa colectiva n.º 506154173; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/051019.

Certifico que foi alterado pacto sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 2.º o qual ficou com a seguinte nova redacção:

2.º

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331788

COMESI — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 501521666; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/051021.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida tendo as con-
tas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331770

LISBOA
AMADORA

LORDE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7647;
identificação de pessoa colectiva n.º 502747552; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/050413.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Fevereiro de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria
Fernanda Cristina Jacob. 2009857356

DAMALTA — COOPERATIVA DE PRODUÇÃO OPERÁRIA
DE CONFECÇÕES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2637;
identificação de pessoa colectiva n.º 500339988; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/050413.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Maio de 2004.

19 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2009857348

ARRUDA DOS VINHOS

FRUTICONSTRÓI SOCIEDADE DE GESTÃO
E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00595/011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505924307.

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

Inscrição n.º 05, apresentação n.º 01/20051028.
Nomeação dos órgãos sociais para o biénio de 2005-2006.
Data da deliberação: 19 de Setembro de 2005.
Presidente: Carlos Manuel Ferreira Rodrigues.
Vogais: José Manuel Ferreira Lourenço; José Carlos Gonçalves

Rodrigues; António Raimundo Lourenço e António Luís Soares Gon-
çalves.

Fiscal único: Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC, L.da;
fiscal único suplente — Anabela Marques Rodrigues Peres.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 2007948885

AZAMBUJA

IMOAZAMBUJAINTER — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00923/
20051104; identificação de pessoa colectiva n.º 507089413; ins-
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crições n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 01 e 02/
20051104.

Certifico que Manuel Baptista Rodrigues e mulher Custódia Maria
Gonçalves Rodrigues, casados no regime de comunhão de adquiridos e
ITMI Norte — Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e In-
vestimento, S. A., constituíram a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma de IMOAZAMBUJAINTER —
Sociedade de Gestão Imobiliária, L.da

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A sociedade vai ter a sua sede em Olival Morgado de Bastos,

freguesia e concelho da Azambuja, mas, por simples deliberação da
gerência, a mesma poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, construção, arrendamento,
administração e gestão de imóveis, de centros comerciais e todas as
actividades económicas e comerciais relacionadas com os indicados
fins.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de trinta e oito mil duzentos e cinquenta euros, do
sócio Manuel Baptista Rodrigues, uma do valor nominal de dezassete
mil duzentos e cinquenta euros da sócia Custódia Maria Gonçalves
Rodrigues e outra do valor nominal de dezanove mil e quinhentos
euros da sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvi-
mento e Investimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Aumento de capital

1 — A assembleia geral é competente para deliberar sobre o au-
mento de capital, nos termos, condições e modalidades que entender.

2 — Da deliberação de aumento de capital devem constar expres-
samente a modalidade e o montante do aumento, o valor nominal
das novas participações, a natureza das novas entradas e os prazos
dentro dos quais as entradas devem ser efectuadas.

3 — Da deliberação de aumento de capital deve constar igualmen-
te a identificação de quem participará no aumento, bastando, se for
caso disso, mencionar que participam os sócios que exerçam o seu
direito de preferência, ou que participarão só os sócios embora sem
aquele direito.

4 — O aumento de capital por incorporação de reservas só poderá
ser realizado depois de aprovadas as contas do exercício anteriores à
deliberação, salvo se já tiverem decorrido mais de seis meses sobre
essa aprovação, caso em que terá de ser elaborado um balanço espe-
cial comprovativo da existência de reservas, organizado e aprovado
nos termos prescritos para o balanço anual.

5 — Em caso de aumento de capital por entradas em dinheiro, têm
preferência na subscrição das novas quotas as pessoas que à data da
deliberação do aumento forem sócios da sociedade, observando-se
quanto à repartição das mesmas o preceituado no artigo 266.º do
Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — Após a aplicação da parte dos lucros do exercício necessários
à constituição da reserva legal, o remanescente dos mesmos poderá
ser afecto à amortização de quotas por decisão da Assembleia geral
ou por imposição da lei.

2 — A amortização das quotas rege-se pelas disposições do arti-
go 232.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Redução do capital

1 — A assembleia geral pode autorizar a redução do capital, quer
esta se destine à cobertura de prejuízos, à libertação de excesso de

capital ou a outra finalidade especial, não podendo no entanto a re-
dução por em causa a igualdade entre sócios.

2 — O projecto de redução de capital deve ser comunicado pela
gerência aos sócios da sociedade, com a antecedência mínima de 45 dias
em relação à data da reunião da Assembleia geral convocada para a
deliberar.

3 — Uma vez deliberada a redução, deve a sociedade requerer auto-
rização judicial para a sua efectivação, excepto nos casos previstos
nos n.os 3 e 4 do artigo 95.º do Código das Sociedade Comerciais.

4 — Caso a redução leve a que o capital seja reduzido a um mon-
tante inferior ao estabelecido por lei, tal decisão terá de ficar expres-
samente condicionada à efectivação de aumento do capital para
montante igual ou superior àquele mínimo a realizar nos 60 dias se-
guintes àquela deliberação.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A transmissão de quotas depende do consentimento da assem-
bleia geral, que deverá ser solicitado pelo sócio interessado, por carta
registada com aviso de recepção, com indicação do cessionário e de
todas as condições da cessão, conforme estabelecido na alínea a) do
n.º 2 do artigo 8.º infra.

2 — Depende do consentimento da assembleia geral, deliberado por
unanimidade dos votos, a transmissão de quotas entre os sócios, bem
como a transmissão ou cessão a cônjuge, ascendente ou descendente
do sócio.

3 — Não é permitida a transmissão de quotas só parcialmente re-
alizadas, salvo se à data da transmissão tiverem sido consideradas
perdidas a favor da sociedade, por não pagamento nos termos do
artigo 204.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — A assembleia geral deve deliberar sobre o requerido consenti-
mento no prazo de 60 dias a contar da data de recepção na sociedade
dos pedidos de consentimento que nos termos do n.º 1 deste artigo
lhe sejam comunicados.

5 — A recusa de consentimento da sociedade será fundamentada
na própria acta em que seja deliberada, podendo basear-se em qual-
quer motivo de interesse relevante para a sociedade.

6 — Caso o consentimento seja licitamente recusado a sociedade
obriga-se a propor ou a amortização ou a aquisição das quotas, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento; tratando-se de transmissão a título gratuito, ou pro-
vando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos do arti-
go 231.º, n.º 2, alínea d) do Código das Sociedades Comerciais.

7 — O não cumprimento pela sociedade dos prazos estabelecidos,
no precedente número quatro do presente.

ARTIGO 8.º

Preferência

1 — Obtido o consentimento da sociedade, não pode qualquer só-
cio, nem a sociedade ou os seus representantes legais, ceder ou a qual-
quer outro título, transmitir, onerar ou alienar, seja porque modo for,
as suas quotas sem que antes conceda direito absoluto de preferência
à sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A.

2 — Consequentemente, qualquer transmissão, cessão, alienação ou
oneração de quotas, realizadas pelos sócios e consentida pela socie-
dade, só será possível, caso a sócia beneficiária da preferência não a
exerça, decorridos que sejam 30 dias contados da data do recebimento
da comunicação à mesma endereçada, por meio de carta registada com
aviso de recepção, do projecto de transmissão de quotas, do qual de-
verão constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a:

Identificação do promitente adquirente;
Preço;
Prazos;
Restantes condições do mesmo.
b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira

da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente:

Modelo 22;
Balanço analítico, demonstração de resultados, anexo ao balanço e

à demonstração de resultados.
c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-

tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas.

3 — Se a sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desen-
volvimento e Investimento, S. A., não exercer o seu direito de prefe-
rência, a quota deverá ser adquirida por qualquer um dos outros sócios
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ou, se nenhum dos sócios se mostrar interessado na respectiva ces-
são, deverá a quota ser adquirida por pessoa singular ou colectiva ter-
ceira, aprovada por unanimidade dos sócios.

4 — Na falta de interessados na aquisição da quota objecto da pro-
posta de cessão, ou na falta de acordo dos sócios quanto à pessoa,
singular ou colectiva, interessada na respectiva aquisição, deve a socie-
dade fazer amortizar a mesma quota, nos termos do disposto no ar-
tigo 5.º supra.

5 — As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assumindo a ITMI Norte-Sul Por-
tugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A. o ónus
da promoção do registo, com o pagamento das respectivas despesas.

6 — O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 9.º

Suprimentos e prestações suplementares

1 — Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que esta
carecer em termos e condições previamente aprovados em assem-
bleia geral.

2 — A sociedade pode exigir do sócio maioritário prestações su-
plementares de capital, uma ou mais vezes, até ao montante de duas
vezes o valor do capital social.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato; podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 — No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

4 — Todos os sócios, e em caso de oneração de partes sociais com
usufruto, tanto o usufrutuário como o titular da raiz, têm direito a
assistir às assembleias gerais, a participar das deliberações e a exercer
o respectivo direito de voto, pessoalmente, ou através de mandatário
nos termos do n.º 2 deste artigo, mantendo o titular da raiz o seu
direito de voto na paste da quota não onerada com usufruto.

ARTIGO 11.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto alterações do contrato de
sociedade quer por modificação ou suspensão de alguma das suas clá-
usulas, quer por introdução de nova cláusula, o aumento e redução do
capital social, a dissolução da sociedade, a alienação ou oneração de
imóveis da sociedade, por qualquer meio, a cessão de posição contra-
tual em qualquer contrato de locação financeira ou de empréstimo, o
arrendamento, a denúncia e a resolução de qualquer destes contratos,
o trespasse do estabelecimento comercial e a cessão da exploração
comercial, só serão válidas e eficazes quando tomadas por unanimida-
de dos votos.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
Sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 11.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias, excepto aquelas que exijam delibe-

ração tomada nos termos do artigo 11.º

3 — A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-
dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou categori-
as de actos.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes es-

pecíficos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 12.º
2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a socie-

dade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actas, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 14.º

Lucros

1 — Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio não exceder o dobro do capital social subscrito à data de consti-
tuição da sociedade, os lucros líquidos constantes do balanço anual
terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 — Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 15.º

Nomeação de gerentes

Fica, desde já, nomeado gerente, para o quadriénio de 2005-2008,
Manuel Batista Rodrigues.

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á somente nos casos especiais pre-
vistos na Lei ou por deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade dos votos.

2 — A liquidação do património da sociedade, em consequência da
dissolução da mesma, será feita através de uma comissão liquidatária,
constituída por todos.

Mais certifica que pela inscrição n.º 02 foi registado um pacto de
preferência com o seguinte teor:

Facto: pacto de preferência a favor de ITMI Norte-Sul Portugal
— Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

Contratos considerados: qualquer transmissão, cessão, alienação ou
oneração de quotas, seja por que modo for, realizadas por qualquer
sócio e consentidas pela sociedade, pela sociedade ou os pelos seus
representantes legais.

Duração: 30 dias contados da data do recebimento da comunicação
endereçada à referida ITMI, por meio de carta registada com aviso de
recepção, do projecto de transmissão de quotas do qual deverão cons-
tar os elementos referidos no nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do arti-
go 8.º do contrato social.

Condições: se não for exercido o direito de preferência, a quota
deverá ser adquirida por qualquer um dos sócios ou, se nenhum dos
sócios se mostrar interessado na respectiva cessão, deverá a quota ser
adquirida por pessoa singular ou colectiva terceira, aprovada por una-
nimidade dos sócios. Na falta de interessados na aquisição da quota
objecto da proposta de cessão, ou na falta de acordo dos sócios quan-
to à pessoa, singular ou colectiva, interessada na respectiva aquisição,
deve a sociedade fazer amortizar a mesma quota, nos termos do dis-
posto no contrato de sociedade. O pacto de preferência durará até à
dissolução da sociedade.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva. 2002812322

AGROVIA — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 00610/
2000417; identificação de pessoa colectiva n.º 502709073; inscri-
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ções n.os 9 e 10; números e datas das apresentações: 02 e 03/
20050223; 02/20050317 e 01/20050909.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) Pela inscrição n.º 9 foi efectuado a inscrição com o seguinte
teor:

Facto: nomeação da administração e fiscalização.
Conselho de administração: presidente — José Guilherme Jorge da

Costa; vogais — Luís Guilherme Canas da Costa e João Guilherme
Canas da Costa, casado.

Conselho fiscal: fiscal único — Auren, Auditores & Associados,
SROC, S. A., Rua de Fradesso da Silveira, 26, 3.º A, complexo Alcân-
tara Rio, bloco C, Lisboa, representada por Luís Francisco Pereira
Rosa, ROC; suplente — Victor Manuel Leitão Ladeiro, ROC.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Data da deliberação: 25 de Novembro de 2004.
b) Pela inscrição n.º 10 foi alterado parcialmente o contrato da

sociedade em epígrafe, quanto ao artigo n.º 4.º, que passa a ter a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de dois milhões e quinhentos mil euros,
representado por quinhentas mil acções ao portador no valor nomi-
nal de cinco euros e estando integralmente realizado.

2 — O capital social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes,
por entradas em dinheiro, até ao montante de quatrocentos e noven-
ta e oito mil, setecentos e noventa e oito euros, por simples delibe-
ração do conselho de administração.

3 — Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias
pecuniárias e gratuitas, até valor igual ao dobro do capital social,
mediante deliberação da assembleia geral, condicionando-se a sua res-
tituição à existência de uma situação líquida da sociedade que não se
torne inferior à soma do capital social e da reserva legal e a nova
deliberação da assembleia geral.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2001556870

CASCAIS

STAFORT — SOCIEDADE TELECOMUNICAÇÕES
ALBERTO FORTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 875/
050725 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 507376617;
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 28 e 29/
20050920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência e alteração do contrato de socie-
dade plural para sociedade unipessoal.

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 28/20050920.
Cessação de funções de gerente de Francisco José Martins Almei-

da, por renúncia em 13 de Setembro de 2005.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma STAFORT — Sociedade Telecomuni-
cações Alberto Forte, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 18, loja, fre-
guesia de Algés, concelho de Oeiras, podendo a gerência instalar es-
critório ou qualquer outra forma de representação em qualquer local
do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto telecomunicações, informática e con-
sultoria.

§ único. A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir
e alienar participações em sociedades com objecto diferente do refe-

rido no corpo deste artigo, em sociedades reguladas por leis especiais,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de dez mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde a uma única quota do valor nominal de
dez mil euros, pertencente ao sócio Alberto Ruivo Forte.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até du-
zentos mil euros, bem como poderão os mesmos efectuará socie-
dade os suprimentos de que esta necessite, nos termos que forem
estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, parcial ou total, entre sócios ou a favor de
terceiros, carece do consentimento da sociedade, caso em que os res-
tantes sócios e, depois a sociedade, terão direito de preferência nessa
transmissão na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

À sociedade é permitido efectuar amortização de quotas, quando
estas hajam sido penhoradas, arrestadas, apreendidas ou quando, por
qualquer motivo deva proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em qualquer processo judicial, por morte de qualquer dos sócios
ou com o consentimento dos sócios.

§ 1.º A quota amortizada poderá figurar como tal no balanço da
sociedade, que poderá vir a aliená-la, posteriormente, total ou parci-
almente.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia, pertence ao sócio Alberto Ruivo Forte, já
nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta
registada com aviso de recepção com o mínimo de 20 dias de antece-
dência, sempre que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2010033230

CONFRARIBEIROS — COFRAGENS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 505129400; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/
20040210.

Certifico que foi efectuado a alteração parcial do contrato:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção nomeadamente con-
fragens, alvenarias, armação de ferro, electricidade, canalização, pin-
turas, estuques, remodelações de imóveis, compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim.

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

15 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2005538868

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ACTICHANGE CONSULTING — CONSULTORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 103/20041110; identificação de pessoa colectiva
n.º 506648036; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 03 e 04/050311.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação das funções do gerente Luís Manuel Varanda dos Santos,
por renúncia em 7 de Março de 2005.

Alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º
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 duas quotas,
uma do valor nominal de quatro mil euros pertencente à sócia Eduar-
da Lopes Varanda e outra do valor nominal de mil euros pertencente
à sócia Marie Paule Agnes Menu Varanda dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em Assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Marie Paule Agnés Menu
Varanda dos Santos já designada.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552814

BARENTS, CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 232/20040427; identificação de pessoa colectiva
n.º 505734699; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
02/050427.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do ar-

tigo 1.º, artigo 2.º, n.º 1 do artigo 3.º e aditamento do n.º 3 do mesmo
artigo 3.º

Reforço: 44 900 euros, realizado em dinheiro pelos sócios em par-
tes iguais.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BARENTS, Investigação e De-
senvolvimento Tecnológico, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de software e
hardware, instalação de redes, importação de material informático e
consultoria informática e de imagem. Gestão de projectos de investi-
gação e desenvolvimento tecnológico.

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, pertencente uma a cada um dos
sócios.

3 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual a duzentos e cinquenta mil
euros.

Sócios:
1 — André Simão Carvalho de Saint-Maurice.
2 — Paulo Reis Martins.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552920

BURNAY, GATO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 195/031231; identificação de pessoa colectiva n.º 506766667;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e
data das apresentações: 04 e 05/050608.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de gerente: Sofia Burnay Magalhães, por re-

núncia em 7 de Junho de 2005.
Alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º e o n.º 4 do artigo 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de sete mil e quinhentos euros
e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada sócio Ana Susana
Gato Ribeiro, Nuno Alexandre Cunha Rodrigues e Filipa Maria Abe-
casis Burnay Magalhães.

ARTIGO 4.º

4 — São gerentes os sócios Nuno Alexandre Cunha Rodrigues, Ana
Susana Gato Ribeiro e Filipa Maria Abecasis Burnay Magalhães, já
designados.

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

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552857

BLEED — SOCIEDADE EDITORIAL E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 182/20031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506768988;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e data
das apresentações: 03 e 04/050602.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente: Carlos Fernando Gomes Hipóli-

to, por renúncia em 15 de Abril de 2005.
Alteração total do contrato, passando a sociedade unipessoal por

quotas.
Teor da alteração total:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bleed — Sociedade Editorial e Organi-
zação de Eventos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Lucinda do Carmo, 13-
-C, 2.º, freguesia do Alto do Pina, 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

A sociedade tem por objecto empresa de comunicação empresarial
dedicada à produção de revistas e materiais promocionais incluindo a
criação e comercialização de grafismo. A compra e venda de espaços
publicitários e a criação de sítios na internet. Organização de eventos
desportivos, incentivos, congressos e apresentações empresariais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552822

AMARO & ANDRADE, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 737/20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505924510;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20020123.

Certifico que foi registado:
Contrato de sociedade e designação de gerentes:
1 — Maria da Graça da Conceição Almeida Fonseca;
2 — José Manuel Chumbinho Amaro;
3 — Sílvia Maria Andrade Azevedo Alves;
4 — Paulo Alexandre Azevedo Alves.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Amaro & Andrade,
Restauração, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Beco do Melo, 1, freguesia de
Santo Estêvão, 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 restauração, acti-
vidades hoteleiras e similares.

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, do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada uma
e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção da gerente Maria da
Graça da Conceição Almeida Fonseca ou José Manuel Chumbinho
Amaro, em conjunto com qualquer um dos outros gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;

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

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

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

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

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

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

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.

Gerentes designados em 18 de Janeiro de 2002: todos os sócios.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010512456

APTRA — CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 707/040723; identificação de pessoa colectiva n.º 507050355;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/050407.

Certifico que foi registado:
Alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e eliminado o

n.º 3 do artigo 4.º
ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da es-
crita social e corresponde à soma de três quotas: urna do valor nomi-
nal de três mil euros titulada pela sócia Dulce Maria Gomes dos Santos
Casaleiro e duas quotas iguais do valor nominal de mil euros cada e
uma de cada sócio Maurício Jorge Simões Severo Domingues e Paulo
Jorge Pereira Marques.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010576071

APTRA — CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 707/040723; identificação de pessoa colectiva n.º 507050355;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/040723.

Certifico que foi registado o seguinte:
Contrato de sociedade comercial e designação de gerente.
Sócios:
1 — Maurício Jorge Simões Severo Domingues;
2 — Dulce Maria Gomes dos Santos Casaleiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade adopta a firma APTRA — Consultoria em Siste-
mas de Informação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Pólo Tecnológico de Lisboa,
lote 1, sala 1.0.4, na Estrada do Paço do Lumiar, freguesia de Carni-
de, 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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria de gestão, desen-
volvimento, representação, importação e comercialização de softwa-
re. Serviços de informática. Organização e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de mil euros pertencente ao sócio Maurício
Jorge Simões Severo Domingues e outra do valor nominal de quatro
mil euros pertencente à sócia Dulce Maria Gomes dos Santos Casalei-
ro.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete 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 — Ficam desde já nomeado gerente o sócio Maurício Jorge Simões
Severo Domingues.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010576080

BARROS & MARQUES — SERVIÇOS PRESTADOS
DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 739/020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505958023;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/020123.

Certifico que foi registado:
Contrato de sociedade comercial:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta afirma Barros & Marques — Serviços Pres-
tados de Limpezas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede, em Lisboa, na Rua do Padre Joa-
quim Alves Correia, lote 23, 6.º, A, freguesia de Santa Maria dos Olivais.

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 produção de serviços
prestados de limpeza, executados às empresas em escritórios, lojas,
armazéns, garagens e casas particulares.

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 Lisete Rodrigues Cor-
reia Barros e uma quota de dois mil e quinhentos euros pertencente à
sócia Maria de Fátima Sanches da Cunha Marques.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, consoante
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

Sócios:
1 — Maria Lisete Rodrigues Correia Barros;
2 — Maria de Fátima Sanches da Cunha Marques.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
1000294688

ANDEBOL 2003 — SOCIEDADE PARA A PROMOÇÃO
E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNDO

DE ANDEBOL 2003 EM PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 745/20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505448521;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020128.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade da Andebol
2003, S. A. — Sociedade para a Promoção e Organização do Campeo-
nato do Mundo de 2003 em Portugal:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a denominação social Andebol 2003, S. A. —
Sociedade para a Promoção e Organização do Campeonato do Mun-
do de Andebol de 2003 em Portugal, sociedade anónima que se regerá
pela lei e pelas normas deste contrato, adiante designada abreviada-
mente por Andebol 2003, S. A. e dura até ao dia 31 de Dezembro de
2003.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede social é no Bairro das casas Económicas do Alto da Ajuda,
Rua 2, 7, freguesia de Ajuda, concelho de Lisboa, sem prejuízo de a
administração, por simples deliberação, a deslocar livremente dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ser criadas
delegações, sucursais ou qualquer forma local de representação no País.

CAPÍTULO II

Objecto social e atribuições

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto social o planeamento a promoção e
a organização da fase final do Campeonato do Mundo de Andebol em
2003, de acordo e em conformidade com o caderno de encargos ela-
borado e definido pela Federação de Andebol de Portugal e comerci-
alização de direitos sobre o evento desportivo.

ARTIGO 4.º

Participação noutras sociedades

A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de adminis-
tração, adquirir e alienar participações noutras sociedades com objec-
to social diferente do seu, ou participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 5.º

Atribuições

São atribuições da Andebol 2003, S. A:
a) Planear, coordenar e organizar, de acordo com o caderno de

encargos da Federação de Andebol de Portugal, o programa, as inici-
ativas e actividades integrantes do evento;

b) determinar os locais, bem como as características das instala-
ções onde se desenvolvam as iniciativas e actividades do evento;

c) Promover iniciativas complementares ao evento.

ARTIGO 6.º

Capital social e títulos

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, integralmente subs-
crito, e representado por dez mil acções no valor nominal de cinco
euros cada.
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2 — As acções são nominativas.
3 — Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 500 acções, conforme

for deliberado pela assembleia geral.
4 — Os títulos poderão ser convertidos nas formas legalmente

previstas, por decisão da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Acções (valor nominal e representação das acções)

O capital social Andebol 2003, S. A. é representado por dez mil
acções, no valor de cinco euros cada, correspondendo um voto a cada
1000 acções.

ARTIGO 8.º

Lucros do exercício

Os lucros do exercício, depois de apurado o valor destinado à re-
serva legal, terão em conta as seguintes regras:

a) No primeiro ano, não serão feitas distribuições aos accionistas,
tendo em vista a natureza e características da sociedade, revertendo
para reservas especiais os resultados positivos que eventualmente
venham a ser alcançados;

b) Nos exercícios seguintes, a distribuição de lucros, a existirem,
terão o destino que for deliberado pela assembleia geral;

ARTIGO 9.º

Aumentos de capital deliberados
pelo conselho de administração

A administração poderá, a todo o tempo, decidir aumentar o capital
social, nos termos legais.

ARTIGO 10.º

Direitos de preferência em aumentos de capital

Em qualquer aumento de capital, os accionistas fundadores terão
direito de preferência proporcionalmente às acções que detenham ao
momento da deliberação.

CAPÍTULO II

Organização da sociedade

ARTIGO 11.º

Órgãos sociais

São os seguintes os órgãos sociais da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição, mesa, reuniões e convocatórias

1 — A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
a voto.

2 — A assembleia geral será dirigida por uma mesa, composta por
um presidente e um Secretário, designados pelo presente contrato.

3 — A assembleia geral reunirá:
a) Ordinariamente, uma vez por ano, até ao dia 31 de Março, a

fim de apreciar a administração e fiscalização da sociedade e deliberar
sobre o relatório de gestão, as contas do exercício e a proposta de
aplicação de resultados; e

b) Extraordinariamente, sempre que convocada nos termos da Lei,
ou a requerimento da administração ou do conselho fiscal.

ARTIGO 13.º

Competências

Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados, nos ter-

mos do disposto no artigo 8.ºdos presentes estatutos;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Aprovar o plano de actividades e o orçamento anuais, nos ter-

mos da alínea a) do n.º 3 do artigo 12.º dos presentes estatutos;
e) deliberar sobre a remuneração dos membros dos órgãos sociais;
f) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
g) Deliberar sobre alterações aos presentes estatutos;

h) Executar os regulamentos aprovados pelo accionista Federação de
Andebol de Portugal, tendo em vista a sua aplicação no seio da sociedade;

i) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido con-
vocada, sem prejuízo das competências próprias dos outros órgãos
sociais.

ARTIGO 14.º

Participação, direitos de voto e deliberações

1 — Sem prejuízo do disposto na Lei, têm direito de participar na
assembleia geral aqueles que comprovem, pelas formas legalmente
admitidas, que são titulares ou representam titulares de acções da socie-
dade que confiram direito a pelo menos um voto.

2 — Quaisquer decisões que, nos termos dos presentes estatutos,
não estejam sujeitas a maioria qualificada, serão decididas pelas mai-
orias estabelecidas na lei.

3 — Será exigida uma maioria correspondente a dois terços do
capital social para todas as deliberações relativas a alterações de esta-
tutos.

ARTIGO 15.º

Representação

1 — A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista a pessoas
a quem a lei imperativamente o permita.

2 — Os instrumentos de representação voluntária de accionistas em
assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Composição e mandato

1 — A administração da sociedade caberá a um conselho de adminis-
tração composto por um presidente e dois administradores executivos,
designados pelos accionistas fundadores no contrato de sociedade.

2 — A exoneração, substituição e nomeação dos membros do con-
selho de administração compete aos accionistas fundadores no con-
trato de sociedade.

ARTIGO 17.º

Competências

1 — O conselho de administração terá os poderes de gestão e ad-
ministração da sociedade que não sejam confiados à assembleia geral
pela Lei ou pelos presentes estatutos, designadamente:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao
objecto social, que não sejam da competência de outros órgãos sociais;

b) Aprovar plano de actividades anual e plurianual;
c) Executar o programa das iniciativas e das actividades a desen-

volver que se integrem no âmbito dos fins a prosseguir;
d) Aprovar o orçamento e zelar pela sua execução;
e) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
f) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Andebol

2003, S. A.
g) Decidir sobre a admissão de pessoal e da sua remuneração;
h) Submeter à apreciação da assembleia geral o seu relatório de

actividades;
i) Propor à assembleia geral a contratação de empréstimos neces-

sários à prossecução do seu objecto;
j) Mudanças de sede e aumentos de capital, nos termos previstos

no presente contrato de sociedade;
k) Deliberar sobre a aquisição e alienação de participações noutras

sociedades, bem como participação em agrupamentos complementa-
res de empresas;

l) Deliberar sobre aquisição de acções noutras sociedades.
2 — Compete, ainda, em especial, ao conselho de administração,

relativamente a cada exercício social, elaborar o balanço, a demons-
tração de resultados e o anexo ao balanço, os quais, conjuntamente
com o relatório sobre o estado e evolução dos negócios sociais e a
proposta de aplicação de resultados, serão apresentados à assembleia
geral e fiscal único.

ARTIGO 18.º

Competência especial do presidente do conselho
de administração

Constitui competência especial do presidente do conselho de ad-
ministração:

a) Coordenar a actividade do conselho de administração de acordo
com as estratégias de desenvolvimento definidas pelo accionista fe-
deração de andebol de Portugal;
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b) Dirigir as reuniões do conselho;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração;
d) Representar o conselho em juízo e fora dele.

ARTIGO 19.º

Reuniões e deliberações

1 — O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez por
mês, ou sempre que para tal seja convocado pelo seu presidente, ver-
balmente ou por escrito, quando e onde o interesse social o exigir.

2 — As deliberações serão tomadas por maioria de votos.

ARTIGO 20.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administradores, ou
de um administrador e de um mandatário, nos termos do respectivo
instrumento de mandato.

1 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador.

2 — Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, desde que presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros.

ARTIGO 21.º

Conselho fiscal

1 — A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal,
composto por um presidente e dois vogais efectivos, que devem ser
revisores oficiais de contas ou Sociedade revisora oficial de contas, e
por um vogal suplente, designados no contrato de sociedade.

2 — O conselho fiscal terá os poderes de fiscalização, supervisão e
controlo previstos na lei.

ARTIGO 22.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

A remuneração dos membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e do presidente e secretário da mesa da assembleia
geral será fixada pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

Transferência de acções

Nas transmissões de acções a favor de terceiros, os restantes acci-
onistas gozam de direito de preferência, a exercer nas condições pre-
vistas nas alíneas seguintes:

a) Qualquer accionista que pretenda alienar parte ou a totalidade
das suas acções deve comunicar tal intenção ao conselho de adminis-
tração, por carta registada, especificando o nome do proposto adqui-
rente, preço e demais condições de transmissão;

b) No prazo de cinco dias a contar da recepção da carta referida na
alínea anterior, o conselho de administração informará os restantes
accionistas, por carta registada do conteúdo da mesma;

c) Os accionistas que pretendam exercer o seu direito de preferên-
cia deverão informar desse facto o conselho de administração, medi-
ante carta registada, no prazo de 15 dias a contar da recepção da
comunicação referida na alínea anterior;

d) As acções serão rateadas pelos accionistas que exerçam o seu
direito de preferência, na proporção do n.º de acções de que sejam já
titulares e nas condições de transmissão constantes da proposta refe-
rida na alínea a) do presente número;

e) O não exercício de qualquer direito de preferência dentro do prazo
estabelecido na alínea c) do presente número e, bem assim, o exercí-
cio do direito de preferência relativamente a apenas uma parte dos
títulos a transmitir, confere ao alienante o direito a proceder, após o
termino desse prazo e nas condições constantes da proposta menci-
onada na alínea a) do presente número, à transmissão das acções.

ARTIGO 24.º

Liquidação da sociedade

1 — Sem prejuízo do disposto na Lei, a sociedade dissolve-se pelo
decurso do prazo pelo qual é constituída, entrando em liquidação no
dia 1 de Janeiro de 2004.

2 — A liquidação deverá estar encerrada e a partilha aprovada até
31 de Março de 2004.

3 — A liquidação deverá ser efectuada, salvo deliberação em con-
trário da assembleia geral, pelo conselho de administração tal como
este se encontrar constituído à data de 1 de Janeiro de 2004.

ARTIGO 25.º

Nomeação para os órgãos sociais

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o triénio 2001-
-2003, que são compostos pelos seguintes elementos:

Assembleia geral: presidente — Pedro Maria Cardoso Gonsalves
Mourão; secretário — Miguel Nuno Sá Nogueira Ferreira Fernandes.

Conselho de administração: presidente — Luís Fernando Almeida dos
Santos; administrador executivo — Carlos Manuel Cerqueira da Cruz; ad-
ministrador executivo — Célia Maria Magalhães Brogueira Teixeira Afra.

Conselho fiscal: presidente — Raul Miguel Castro; vogais — Rui
Miguel Nascimento Coelho; Floriano Manuel Moleiro Tocha, revisor
oficial de contas n.º 929; suplente — Paulo Dinis Delgado Chaves,
revisor oficial de contas n.º 1085.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
1000294737

ARQLOCI — ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 590/040603; identificação de pessoa colectiva n.º 506676978;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/040603.

Certifico que foi registado:
Contrato de sociedade e designação de gerente.
Sócios:
1 — Anabela Simões Guedes.
2 — José Duarte Guedes.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARQLOCI — Arquitectura Paisa-
gista, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Azinhaga das Galhardas, 179,
4.º, C. freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de consultadoria (não
jurídica), elaboração e revisão de estudos, planos e projectos nas áreas da
arquitectura paisagista, ordenamento do território e ambiente. Acessoria
técnica a obras de construção e manutenção de áreas ajardinadas, assim
como a iniciativas de educação ambiental e de divulgação da actividade
de arquitectura paisagista. Prestação de serviços de desenho assistido por
computador.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros per-
tencente à sócia Anabela Simões Guedes e outra do valor nominal de
duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio José Duarte Guedes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros, desde que a
chamada seja deliberada por maioria de noventa e cinco por cento
dos votos representativos de todo o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral. a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Duarte Guedes.

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.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010481283

ALTA DE LISBOA, IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8852; identificação de pessoa colectiva n.º 504820621; data da
inscrição: 02092005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2009186818

ASF — AGÊNCIA DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4354; identificação de pessoa colectiva n.º 503126365; data da
inscrição: 200905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2007854163

BPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8766; identificação de pessoa colectiva n.º 504685325; data da
inscrição: 200905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2007854040

ERVAS TENRAS — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8273; identificação de pessoa colectiva n.º 504334735; data da
inscrição: 130905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2007484986

BRICK AND SAND — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9573; identificação de pessoa colectiva n.º 505148889; data da
inscrição: 130905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010567919

BUILD IT — PROJECTOS EMPRESARIAIS
E DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9874; identificação de pessoa colectiva n.º 504657143; data da
inscrição: 130905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010567900

AMBIQUATRO — TÉCNICAS DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 767; identificação de pessoa colectiva n.º 504144618; data
da inscrição: 26082005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2011339995

DIGITAL MIX MÚSICA — PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 643; identificação de pessoa colectiva n.º 506408515; data
da inscrição: 26082005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2011338859

DRESS ME — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 279; identificação de pessoa colectiva n.º 506308278; data
da inscrição: 26082005.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2011338840

ELÉCTRICA EMERGÊNCIA CARVALHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5839/960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503605220;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/051013.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 65 — 31 de Março de 2006 6934-(71)

Certifico que foi registado:
Nomeação de gerente por deliberação de 20 de Setembro de 2005,

Maria de Lourdes Garcia Ribeiro Carvalhais, Travessa da Portuguesa,
18, 2.º, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010481216

DUOPRO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
OFICINAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 123; identificação de pessoa colectiva n.º 506777910; data
da inscrição: 060905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2006382829

EUGÉNIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3912; identificação de pessoa colectiva n.º 501282696; data da
inscrição: 060905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010633466

DONIGO — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4315; identificação de pessoa colectiva n.º 503108359; data da
inscrição: 070905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2005030570

EDIPAD — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9716; identificação de pessoa colectiva n.º 505249839; data da
inscrição: 070905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2005030562

ANCOMO — CONSULTORES DE ENGENHARIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 627; identificação de pessoa colectiva n.º 506862828; data
da inscrição: 12082005.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2010751094

DUARTE & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 956; identificação de pessoa colectiva n.º 500343080; data
da inscrição: 250805.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007875691

ALTEX — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 747; identificação de pessoa colectiva n.º 500017409; data
da inscrição: 030805.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010576497

EMCOMAR — EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 075; identificação de pessoa colectiva n.º 501792880; data
da inscrição: 160805.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007874687

BS — FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
DE MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 142; identificação de pessoa colectiva n.º 502037016; data
da inscrição: 030805.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010576462

EUROQUEME — QUÍMICA DE MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 246; identificação de pessoa colectiva n.º 500945721; data da
inscrição: 030805.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010576489

DR. JOÃO BRAVO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 361; identificação de pessoa colectiva n.º 506671518; data
da inscrição: 030805.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010758455

ASTELIX — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 966; identificação de pessoa colectiva n.º 507160991; data
da inscrição: 090805.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007847442

BICHOS E BICHINHOS — LOJA DE ANIMAIS
DE COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6857; identificação de pessoa colectiva n.º 503939587; data da
inscrição: 070905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010576616

AUTO ABANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 350; identificação de pessoa colectiva n.º 500317941; data
da inscrição: 070905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010606647

ALINEF — CENTRO NEFROLÓGICO
DE SANTIAGO DO CACÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 070; identificação de pessoa colectiva n.º 504378333; data
da inscrição: 12082005.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2010481852

ACCURATE REPORT — SERVIÇOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 675; identificação de pessoa colectiva n.º 506389871; data
da inscrição: 11082005.

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.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2010481771

ACCURATE REPORT — SERVIÇOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 675; identificação de pessoa colectiva n.º 506389871; data
da inscrição: 12082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2010481763

BIOGEN IDEC PORTUGAL — SOCIEDADE
FARMACÊUTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 609; identificação de pessoa colectiva n.º 506415740; data
da inscrição: 11082005.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2010481798

ARAÚJO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8330; identificação de pessoa colectiva n.º 504535552; data da
inscrição: 22082005.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2010481941

ANDREA QUEIROZ — JOALHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 475; identificação de pessoa colectiva n.º 505761513; data
da inscrição: 22082005.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2005048550

AUTO TÁXIS NEGRÃO & CHAPARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9966; identificação de pessoa colectiva n.º 505321394; data da
inscrição: 11082005.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2010481844

AGUIAR & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9910; identificação de pessoa colectiva n.º 505341227; data da
inscrição: 10082005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2009840674

AVENIDA GIFT — COMÉRCIO DE DECORAÇÃO
E ARTIGOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9135; identificação de pessoa colectiva n.º 504917684; data da
inscrição: 12082005.

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.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2011214211

AJJ — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8978; identificação de pessoa colectiva n.º 504852833; data da
inscrição: 22082005.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2007875004

ENERGIN SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
DE ELECTRICIDADE E CALOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8849; identificação de pessoa colectiva n.º 504872397; data da
inscrição: 22082005.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2007874989

ANIMAVÍDEO — PRODUÇÃO DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8418; identificação de pessoa colectiva n.º 504542044; data da
inscrição: 12082005.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 2011352207

DOMO — DECORAÇÕES, OBJECTOS E MÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 472; identificação de pessoa colectiva n.º 502135140; data da
inscrição: 070905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010576624

ELVOLAR MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 316; identificação de pessoa colectiva n.º 501075143; data
da inscrição: 060905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2006527312

ALMEIDA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 552; identificação de pessoa colectiva n.º 500016356; data
da inscrição: 060905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010633423

ALVAREZ & VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 861; identificação de pessoa colectiva n.º 500470545; data
da inscrição: 060905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2010633407

AVELINO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 976; identificação de pessoa colectiva n.º 500320705; data
da inscrição: 060905.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra
Paulo Porém dos Santos. 2005335100

A.  A.  G.  T.  —  ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA GERAL
TÉCNICA EM REPARAÇÕES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 740/20020123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505572516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
20020123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Contrato de sociedade.

ARTIGO 1.º

1 — A Sociedade adopta a denominação de A. A. G. T. — Atendi-
mento, Assistência Geral Técnica em Reparações Domésticas, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Almirante Reis, 114, 6.º, I, freguesia de
São Jorge de Arroios, em Lisboa.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social, sem neces-
sidade de consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto atendimento, assistência geral técni-
ca em reparações domésticas na área de electricidade, canalizações,
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fechaduras electrodomésticos, ar condicionado, esquentadores, caldei-
ras, antenas e estores.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de quatro mil se-
tecentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Pedro Rodriguez
Solomando, outra de cento e vinte e cinco euros pertencente ao só-
cio Ivan Gourmala Cazorla e outra de cento e vinte e cinco euros
pertencente ao sócio Manuel Mendez Rodriguez.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, será exercida por quem os sócios desig-
narem em assembleia geral.

2 — A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações, letras
de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou en-

volvida em qualquer procedimento judicial;
c) Falência do titular;
d) Que seja cedida sem observância das preferências legais.

Sócios:
1) Pedro Rodriguez Solomando.
2) Ivan Gourmala Cazorla.
3) Manuel Mendez Rodriguez.
Gerente designado: o sócio Pedro Rodriguez Solomando.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
1000294687

ARQLOCI — ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 590/040603; identificação de pessoa colectiva
n.º 506676978; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 20 e 21/050330.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Duarte Guedes, por renúncia,

em 21 de Março de 2005.
Designação de gerente, em 21 de Março de 2005: Anabela Simões

Guedes.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2011354943

APROPOS — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 593/040607; identificação de pessoa colectiva
n.º 506911365; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 17/050525.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Luís de Camões, 133, 1.º, B,

freguesia de Alcântara, em Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010519701

BEMERGUE — EMPREENDIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 611/20041209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504527487; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 04; números e data das apresentações: 23 e 28/041209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato, quanto ao seu artigo 1.º
Sede: Rua de Raul Brandão, 3 e 3-A, freguesia de São Jorge de Ar-

roios, Lisboa.
Cessação de funções do gerente, Nuno Miguel Figueiredo Pombo,

por renúncia, em 29 de Março de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2005870480

BOULEVARD DES ARTISTES — BAR-RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 579/040618; identificação de pessoa colectiva
n.º 504610023; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 14 e 15/040707.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente: Duarte Quirino de Oliveira Pache-

co de Sousa, por renúncia, em 21 de Maio de 2003.
Designação de gerente, em 21 de Maio de 2003: Ana Margarida

Pereira Henriques, Rua de Artur Duarte, 1, 3.º, direito, Carnaxide.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008431533

A CONCHA DOS DESEJOS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 588/20040602; identificação de pessoa colectiva
n.º 506812979; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20040602.

Certifico que foi registado o seguinte:
Contrato de sociedade comercial e designação de gerente.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Concha dos Desejos — Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vale Formoso de Cima,
125-B, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho, ou para concelho
limítrofe, bem como criar e encerrar agências, sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer outro ponto do país.

§ 2.º Poderá a sociedade adquirir participações noutras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras, bares, cafés,
restaurantes; produção de eventos, shows, festas temáticas, som e luz;
agenciamento e escola de formação de novos valores; aluguer de guarda
roupa; compra e venda de brindes publicitários, comércio de repre-
sentações, importação e exportação de produtos para comercializa-
ção, pronto a vestir; compra e venda, aluguer de equipamento para
espectáculos.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros, dividido em três quotas, nos seguintes termos: duas no valor
nominal de quatro mil euros cada, pertencente uma a cada um dos
sócios Joaquim António Gomes Raimundo e Filipe Manuel Pires Ca-
nadas; uma no valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio
Luís Manuel Coelho da Silva.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

Os sócios, poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
ça, nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e gerência da sociedade em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, pertence aos sócios ou não sócios, que forem
nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes,
todos os sócios, Filipe Manuel Pires Canadas, Luís Manuel Coelho da
Silva e Joaquim António Gomes Raimundo.

2 — A gerência da sociedade, será remunerada ou não, conforme
for deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas entre sócios, seus cônjuges, ascendentes e des-
cendentes é livre. Na cessão a estranhos preferirá em primeiro lugar
a sociedade e em segundo lugar, qualquer dos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quota ou quotas sem dependência do
consentimento prévio do respectivo titular desde que se verifique o
seu arresto, penhora, arrolamento, inclusão de quotas em massa fali-
da ou insolvente ou qualquer outro acto que implique a arrematação
ou adjudicação da quota.

Sócios:
1) Joaquim António Gomes Raimundo.
2) Filipe Manuel Pires Canadas.
3) Luís Manuel Coelho da Silva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2006551477

A CONCHA DOS DESEJOS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 588/20040602; identificação de pessoa colectiva
n.º 506812979; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/
050328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e artigo 6.º e

designação de gerente.
3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez
mil euros, e correspondente à soma de três quotas, duas iguais do valor
nominal de quatro mil duzentos e cinquenta euros, pertencente uma a
cada um dos sócios Paulo Jorge Vicente Nunes Tubal e Filipe Manuel
Pires Canadas e outra do valor nominal de mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Luís Manuel Coelho da Silva.

6.º

A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes sendo
sempre obrigatória a do gerente, Filipe Manuel Pires Canadas.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2011354269

BOULEVARD DES ARTISTES — BAR-RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 579/040618; identificação de pessoa colectiva
n.º 504610023; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 04/050318.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente: Ana Margarida Pereira Henriques,

por exoneração em 24 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010481259

ATLANCO — SOLUÇÕES DE MARKETING,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 774/20020124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505560607; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 13/040816.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução dos gerentes para o biénio 2004-2005, por delibera-

ção de 17 de Novembro de 2003.
Membros: Michael Harold Talbot Wann, 221, 223 Lower Rathmi-

nes Road, Dublin 6, Irlanda, e João Pedro Gonçalves Lourenço, Ave-
nida das Forças Armadas, 133, bloco B, 10.º, esquerdo, Lisboa.

Mais certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008408205

A POMPADOUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9784/230718; identificação de pessoa colectiva n.º 500004366;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/050504.

Certifico que foi registado:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010493109

ANDEBOL 2003 — SOCIEDADE PARA A PROMOÇÃO
E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNDO

DE ANDEBOL 2003 EM PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 745/20020128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505448521; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/
050224.

Certifico que foi registado:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009234871

ATLANCO — SOLUÇÕES DE MARKETING,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 774/20020124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505560607; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/
050314.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato em sociedade
unipessoal por quotas.

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 — A sociedade adopta a denominação de ATLANCO — Soluções
de Marketing, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Largo de Rafael
Bordalo Pinheiro, 12, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa,
mas por simples deliberação da gerência, poderá esta deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área das
vendas e promoções através da gestão de serviços de apoio a clientes,
gestão e prestação de serviços de atendimento e promoção telefóni-
cos, serviços de promoção directa e indirecta de produtos e serviços de
reposição de produtos em estabelecimentos comerciais, desenvolvendo
soluções de marketing.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros e outra de valor
nominal de duzentos e cinquenta euros, ambas pertencentes à sócia
única Atlanco Rimec Group Limited.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir à sócia única prestações suplementares
de capital até ao montante máximo total de vinte e cinco mil euros,
nas condições que vierem a ser aprovadas pela assembleia geral. A
revisão do referido limite e a fixação eventual de outras condições
relativas à realização de prestações suplementares poderão ser delibe-
radas pela sócia única.

ARTIGO 5.º

Pluralidade de sócios

Compete à sócia única deliberar a modificação da sociedade em
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
do aumento de capital social por entrada de novo(s) sócio(s) e auto-
rizar a gerência a praticar os actos contratuais e legais necessários
para tornar exequível aquela decisão.

ARTIGO 6.º

Negócios entre sócia e sociedade

Por decisão da sócia única, registada em acta, poderão ser celebra-
dos entre ela e a sociedade quaisquer negócios jurídicos, que sirvam a
prossecução do objecto social da sociedade, designadamente contra-
tos de suprimentos, nos termos e condições constantes de tal decisão.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — Salvo disposição legal em contrário, a assembleia geral será
convocada pela Gerência, por meio de carta registada, expedida com,
pelo menos, quinze dias de antecedência. No entanto, caso se encon-
tre presente ou devidamente representada a sócia e decidindo esta nesse
sentido, poderá a assembleia geral funcionar e deliberar validamente
sem quaisquer restrições e com dispensa de formalidades prévias de
convocação.

2 — Se a sócia se encontrar impedida de participar na assembleia
geral poderá fazer-se representar por terceiros, através de simples carta
mandato, que só poderá, ser utilizada uma vez, dirigida à sociedade e
contendo a identificação completa do representante.

3 — Para além das deliberações que, nos termos da lei, devam ser
tomadas em assembleia geral, compete ainda à assembleia geral apro-
var, entre outros, os seguintes actos e contratos:

a) A venda, arrendamento, cessão ou trespasse totalidade ou de
parte importante dos bens da sociedade, bem como a constituição de
hipotecas, penhoras, ónus ou quaisquer encargos sobre os mesmos;

b) A subscrição, aquisição, venda ou oneração de acções, quotas ou
de outras participações em sociedades, consórcios ou associações em
participação;

c) A chamada e a restituição de prestações suplementares de capi-
tal ou a aceitação de quaisquer suprimentos ou financiamentos da sócia;

d) A aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
e) A contratação de empréstimos ou de outros meios de financia-

mento, bem como a aceitação de outras responsabilidades similares;
f) A prestação de cauções, fianças, avales ou outras formas de ga-

rantia, nos termos da lei.
ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, competem à gerência posta por dois
gerentes, eleitos pela assembleia geral por mandatos de dois anos, os
quais poderão sempre ser reeleitos.

2 — Os membros da gerência poderão ser ou não remunerados
conforme o que vier a ser deliberado em assembleia geral.

3 — A gerência dispõe dos mais amplos poderes necessários para
assegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade, podendo, de-
signadamente:

a) Celebrar os contratos necessários à prossecução da actividade
corrente da sociedade no âmbito do respectivo objecto social;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Comprar, vender e onerar bens móveis, incluindo veículos auto-

móveis, e celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
e) Definir a política de pessoal, nomeadamente quanto à contrata-

ção, constituição do quadro, fixação de salários, regalias de qualquer
natureza, incluindo gratificação e despedimento;

f) Celebrar contratos de locação financeira imobiliária.
4 — Os gerentes poderão delegar entre si os seus poderes de gerên-

cia, para a prática de determinados negócios ou espécie de negócio.
5 — A gerência poderá ainda, nos termos da lei, constituir procu-

radores ou mandatários da sociedade para a prática de certos actos ou
categoria de actos.

ARTIGO 9.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos:

a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente, no âmbito dos poderes que lhe

forem delegados.
c) Pela assinatura de um procurador da sociedade dentro dos limi-

tes estabelecidos na respectiva procuração.
2 — Salvo autorização expressa da assembleia geral, fica proibido

aos gerentes obrigarem a sociedade em fianças, letras de favor, cau-
ções, avales, abonações e outros actos, contratos ou documentos se-
melhantes, estranhos aos negócios sociais, sendo todos os actos pra-
ticados e os contratos celebrados nestas condições considerados nulos
e sem qualquer validade, sem prejuízo de o infractor responder peran-
te a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

Fiscalização

A fiscalização da actividade societária será exercida por fiscal úni-
co respectivo suplente, nomeados por quatro anos devendo ambos
ter a qualidade de Revisores Oficiais de Contas ou Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas.

ARTIGO 11.º

Lucros

1 — Após a constituição do fundo de reserva legal exigido por Lei,
os lucros líquidos apurados no final de cada exercício, serão aplicados
conforme deliberado pela assembleia geral.

2 — A gerência pode deliberar, por uma só vez, na segunda metade de
cada exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsíveis, obser-
vados os limites legais.

ARTIGO 12.º

Participações noutras sociedades

1 — A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em socie-
dades de responsabilidade nos termos da lei.

2 — A sociedade poderá, ainda, associar-se com outras pessoas jurí-
dicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios e associação em participação nos termos legais.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2011348200
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BICA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 247; identificação de pessoa colectiva n.º 500840172; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538544

BRITO, CORTES & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 079; identificação de pessoa colectiva n.º 500893462; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009746775

AUTO TÁXIS RIBEIRO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 561; identificação de pessoa colectiva n.º 500555907; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538404

AUTO TÁXIS NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 710; identificação de pessoa colectiva n.º 500726221; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538382

ASHLAND QUÍMICA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 108; identificação de pessoa colectiva n.º 501580310; data
da inscrição: 12072005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010490681

A MIMOSA DA MADRE DE DEUS, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2366; identificação de pessoa colectiva n.º 502546336; data da
inscrição: 11072005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010491106

EUROPAL — COMÉRCIO IMPORTADOR
E EXPORTADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3926; identificação de pessoa colectiva n.º 501717455; data da
inscrição: 11072005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010596986

AUTO TÁXIS JACINTO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 001; identificação de pessoa colectiva n.º 500320047; data
da inscrição: 11072005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010491084

DECAEDRO — COMERCIALIZAÇÃO
IMPORT/EXPORT,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4201; identificação de pessoa colectiva n.º 503080799; data da
inscrição: 11072005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010491092

AUTO TÁXIS NUNES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 341; identificação de pessoa colectiva n.º 500457450; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538480

AUTO TÁXIS BATALHA & AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 655; identificação de pessoa colectiva n.º 500920230; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006351176

AUTO TÁXIS VIDA & JOAQUINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 921; identificação de pessoa colectiva n.º 500792364; data
da inscrição: 30062005.
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Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2006351206

ANTÓNIO MARCELINO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 065; identificação de pessoa colectiva n.º 500723621; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538455

A. CAVALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 166; identificação de pessoa colectiva n.º 500000816; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeiro-ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538501

AUTO TÁXIS TENI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 213; identificação de pessoa colectiva n.º 500500746; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538390

AUTO TÁXIS PÉROLA MARINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 530; identificação de pessoa colectiva n.º 500528349; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538536

ARMINDA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 702; identificação de pessoa colectiva n.º 500316490; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538579

ANTÓNIO JORGE & PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 158; identificação de pessoa colectiva n.º 500153728; data
da inscrição: 12072005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009247094

BRITO COSTA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 850; identificação de pessoa colectiva n.º 500635102; data
da inscrição: 12072005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009247086

ÁREA CHAVE CONSULTORES ASSOCIADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 211; identificação de pessoa colectiva n.º 500748993; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas nos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009112989

ENERTERM — CONSULTADORIA PROJECTOS
E INSTALAÇÕES TERMOENERGÉTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 501468102; data da inscrição:
12072005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010512332

DOMINGOS & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500535302; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010758048

AMADEU & CORREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 545; identificação de pessoa colectiva n.º 500832510; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009746660
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DROGARIA NAIZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 267; identificação de pessoa colectiva n.º 500088179; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2008620727

AVIÁRIO CENTRAL CAIS DO SODRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 724; identificação de pessoa colectiva n.º 500726299; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2009746651

AUTO TÁXIS VIEIRA & LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 971; identificação de pessoa colectiva n.º 500528675; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538420

AUTO TÁXIS RIO UNHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 160; identificação de pessoa colectiva n.º 500528292; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Mendes Zuzarte. 2010538560

EURO RSCG LISBOA — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9752/010125; identificação de pessoa colectiva n.º 502304863;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 24/030402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 28 de Março de 2002.
Prazo: ano de 2002.
Gerentes: Juan Rocamora Gutierrez; Catherine Marie Jacqueli-

ne Foygére François; Jean Marc Antoni; Paula Cueto Fernandez
Peña; Diego Guzman Alonso Montanto; Pierre Silvan Lécosse,
31, Boulevard du Commandant Chorcot, 92200 Neuill Sur-Seine,
Paris; Augusto Maria Pimenta Rebelo de Andrade; Ricardo Ema-
nuel Mangana Monteiro, Avenida de Salvador Allende, lote 11,
Quinta de São Miguel dos Arcos, Paço de Arcos; Jorge Manuel
Pereira Teixeira.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2001184522

LISBOA — 2.A SECÇÃO

G. S. I. M. — GESTÃO E SERVIÇOS PARA INDÚSTRIA
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2712/911213; identificação de pessoa colectiva n.º 502666048;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20020705.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida do Almirante Reis, 74-F, 2.º,

freguesia dos Anjos, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2011914442

INFANTE SAPATARIA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 465/390510; identificação de pessoa colectiva
n.º 500139431; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
11/20050531.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, eli-

minados os artigos 10.º, 11.º, 12.º, 13.º e 14.º; nomeação de gerentes
e secretário de sociedade.

Forma de obrigar: com a assinatura de dois gerente.
Duração do mandato do secretário da sociedade: um ano.
Gerentes: Maria Fernanda Freitas da Silva, Rua da Fonte, 18, 4.º,

A, Carnide, Lisboa, Ana Maria Freitas da Silva, Rua de Jorge do Sena,
3, 6.º, Quinta de Santa Clara, Lisboa, Nuno Miguel Freitas da Silva,
Rua da Mãe d’Água, 23, 3.º, A, Belas Clube de Campo. Sintra; secre-
tário — Rita Costa Almeida d’Eça de Sousa Gomes, que também usa
Rita Almeida d’Eça, Campo Grande, 28, 4.º, A, em Lisboa; suplen-
te — João Carlos Moura Coutinho Almeida d´Eça, que também usa
João de Almeida d´Eça, Campo Grande, 27, 4.º, A, em Lisboa.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 6.º

É permitida a participação da sociedade em sociedades com objec-
to igual ou diferente do seu como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade é confiada a dois ou três gerentes,
conforme for deliberado em assembleia geral, os quais poderão ser ou
não remunerados.

ARTIGO 8.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a
sociedade e a sócia, desde que, sirvam a prossecução do objecto so-
cial e observem a forma escrita.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá designar um secretário, eleito em assem-
bleia geral nos termos do artigo 446.º-D do Código das Sociedades
Comerciais, devendo designar igualmente um suplente.

2 — O secretário efectivo e o suplente, são designados para o exer-
cício de mandatos de um ano contando-se como ano civil completo
o da respectiva eleição.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009419669

LEITARIA E PASTELARIA A PEDRA BELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 267/610628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500164533; inscrição n.º 33; número e data da apresentação:
04/20050623.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
António José Cerveira Costa — 4000 euros.
Arnaldo Cerveira da Silva, divorciado, 1000 euros, integrada na

dissolvida comunhão conjugal com Luzia Maria do Amaral Gourgel
Cerveira da Silva.

Teor do artigo alterado:
2.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração social e acha-
-se dividido em duas quotas: uma no valor nominal de quatro mil euros
do sócio António José Cerveira Costa e uma do valor nominal de mil
euros do sócio Arnaldo Cerveira da Silva.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2011182565

LEO FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7273/970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503932680;
data da inscrição: 14/20050630.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009120108

JOLIOPEN — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 984/20020108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505891174; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 08 e inscrição
n.º 10; números e datas das apresentações: 35/050411 e 40/050429.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do administrador único para o triénio de 2005-2007,

por deliberação de 23 de Dezembro de 2004.
António Colaço Canário, Rua de Portugal, 59, Faro.
Cessação de funções do administrador único, Aida Rosa Henriques

Ferreira de Oliveira, por ter renunciado em 23 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2011914477

IDEAL METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 968/280314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500136203; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
28/20051010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato.
Aditado o artigo 6.º
Teor do artigo aditado:

6.º

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007845458

JOÃO CARLOS & BARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 301/641015; identificação de pessoa colectiva
n.º 501136568; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 37 e 38/20051010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Hilário Prego de Castro e Vitali-

na Prego de Castro Marques, por terem renunciado em 1 de Julho de
2005.

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1 — Cármen Susana Gonçalves Pereira — 4000 euros.
2 — Jorge Malhão Pereira — 1000 euros.
Gerente: Cármen Susana Gonçalves Pereira.
Forma de obrigar: com a assinatura de um gerente.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social de cinco mil euros e está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do valor
nominal de quatro mil euros da sócia Cármen Susana Gonçalves Pe-
reira e uma do valor nominal de mil euros do sócio Jorge Malhão
Pereira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme deli-
berado em assembleia geral, pertence à sócia Cármen Susana Gonçal-
ves Pereira, que desde já fiai nomeada gerente.

§ único. A sociedade obriga-se, com a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005847666

NEGRIL — SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5774/950911; identificação de pessoa colectiva n.º 503482765;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 26/20051007.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
Objecto: a prestação de serviços de engenharia, gestão de empre-

endimentos, gestão de qualidade em empreendimentos da construção,
coordenação da segurança no trabalho, gestão da manutenção, elabo-
ração de projectos, fiscalização e execução de empreitadas de cons-
trução civil e obras publicas e a compra e venda de imóveis.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de engenha-
ria, gestão de empreendimentos, gestão de qualidade em empreendi-
mentos da construção, coordenação da segurança no trabalho, gestão
da manutenção, elaboração de projectos, fiscalização e execução de
empreitadas de construção civil e obras públicas e a compra e venda
de imóveis.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002094756

GESTWASH — PUBLICIDADE INOVADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 163/20020307; identificação de pessoa colectiva
n.º 506049930; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
24/20051007.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 1 do artigo 2.º, arti-

go 3.º, aditando-lhe o § único, e n.º 1 do artigo 12.º
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Firma: Dot One New Media, Publicidade e Tecnologias, S. A.
Sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 9.º, A, freguesia de São Jorge

de Arroios, Lisboa.
Objecto: a criação, implementação e gestão de canais de comuni-

cação multimédia (new media). Comercialização e aluguer de espaços
publicitários e em publicidade, prestação de serviços, comercializa-
ção, importação, exportação e representação na área informática
multimédia criação, edição, produção e publicação de conteúdos para
televisão interactiva, Web-TV, CD-Rom, DVD, e outras áreas de su-
porte, prestação de serviços de consultadoria, formação e desenvol-
vimento nas áreas de tecnologias de informação e informática.

Administração: administrador único ou conselho composto por um
máximo de sete membros, eleitos por três anos.´

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Dot One New Media, Publici-
dade e Tecnologias, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Praça do Duque de Saldanha, 1,
9.º, letra A, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa,
podendo ser transferida, por simples deliberação da administração, para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na criação, implementação e gestão
de canais de comunicação multimédia (new media). Comercialização e
aluguer de espaços publicitários e em publicidade. Prestação de servi-
ços, comercialização, importação, exportação e representação na área
informática, multimédia, criação, edição, produção e publicação de
conteúdos para televisão interactiva, Web-Tv, CD-Rom, DVD e outras
áreas de suporte. Prestação de serviços de consultoria, formação e de-
senvolvimento nas áreas de tecnologias de informação e informática.

§ único. No exercido da sua actividade a sociedade poderá adquirir
e alienar participações no capital social de outras sociedades, ainda
que com objecto social diferente, bem como fazer parte de agrupa-
mentos complementares de empresas, associações em participação,
consórcios ou outros de natureza semelhante.

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade e à sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, incumbem a um administrador único
ou a um conselho de administração composto por três, cinco ou sete
membros, de entre os quais um presidente, eleitos pela assembleia geral
por um mandato com a duração e três anos, reelegível uma ou mais
vezes, com ou sem dispensa de caução, remunerados ou não, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010791584

J. L. PINTO BASTO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 654/20020918; identificação de pessoa colectiva
n.º 505450682; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 41/20051010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Jau, 44, 2.º, esquerdo, freguesia

de Alcântara, em Lisboa.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007844591

JUST FOR STUDENTS — CENTRO DE ESTUDOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 365/20050729; identificação de pessoa colectiva

n.º 507443004; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 14/20051010.

Certifico que registado o seguinte:
Rectificação.
Sede: Estrada de Benfica, 470, rés-do-chão, direito, freguesia de

Benfica, Lisboa.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007845385

FICHET (PORTUGAL) COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  6230/960326; identificação de pessoa colectiva n.º 500649430;
número e data da inscrição: 31/20051010.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007845474

FICHET (PORTUGAL) — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6230/960326; identificação de pessoa colectiva n.º 500649430;
inscrições n.os 32 e 33; números e data das apresentações: 31 e 32/
20051010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 11.º e 15.º
Fiscalização: fiscal único.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

triénio de 2005-2007, por deliberação de 29 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — Christian Maurice Ray-

mond Selosse; vogais — Olivier Miaux; Carlos Alberto das Neves
Valpradinhos.

Fiscal único — PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, L.da,
suplente — José Manuel Henriques Bernardo.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 11.º

1 — A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único e a um
fiscal suplente.

2 — As atribuições do fiscal único e suplente, são as que se encon-
tram legalmente estabelecidas.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente até trinta e um de Mar-
ço de cada ano e extraordinariamente quando a sua convocação for
requerida pelo conselho de administração, pelo fiscal único ou por
accionistas que representem, pelo menos, 20 % do capital social.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009235819

LOGISDAR — LOGÍSTICA E TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 537/670221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500156891; inscrição n.º 38; número e data da apresentação:
12/20051010.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Conselho de administração e fiscal único, para o quadriénio 2005-

-2008, por deliberação de 29 de Março de 2005.
Conselho de administração: presidente — José Ricardo Marques da

Costa; vogais — Luís Francisco Menano de Figueiredo e Victor Hugo
Correia Alferes.

Fiscal único — Auren Auditores & Associados, SROC, S. A.
Suplente — Luís Francisco Pereira Rosa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009180062

INTERSEGUR — SERVIÇOS DE PREVENÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 165/20040408; identificação de pessoa colectiva
n.º 501783024; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data
da apresentação: 09/20051007.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Ribeiro da Costa, por ter re-

nunciado em 30 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009908392

KPMG ADVISORY — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7027/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503847674;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 37/20050915.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de cisão/fusão, por destaque de parte do património da

sociedade cindida KPMG II — Consultores de Negócios, S. A, com sede
no Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º,
Lisboa, para o incorporar na sociedade KPMG ADVISORY — Con-
sultores de Gestão, L.da

Redução de capital na sociedade cindida no montante de € 21 305,
e aumento de capital na sociedade incorporante no montante de
€ 66 305.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009140931

KPMG ADVISORY — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7027/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503847674;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 40/20051010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aprovado projecto de cisão fusão em 6 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009120078

GITAP — GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 538/20050929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500811555; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
04/20051011.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao § 2.º do artigo 1.º
Sede: Rua do Actor Taborda, 50, 1.º, freguesia de São Jorge de

Arroios, Lisboa.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 1.º

§ 1.º A sociedade adopta a denominação GITAP — Gabinete de
Estudos e Projectos, S. A.

§ 2.º A sociedade tem a sua sede na Rua do Actor Taborda, 50, 1.º,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

§ 3.º A duração da sociedade conta-se a partir do dia 19 de Setem-
bro de 1978.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009986563

FOUR SEASONS VILAMOURA, LIMITED

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8206/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 980022983;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03; número e data da apresen-
tação: 05/20051012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede da sucursal para a Rua de Odete de Saint-Mau-

rice, 3-K, 1.º, escritório J, freguesia de Campo Grande, em Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2007845709

INTERLOG — INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5433/960725; identificação de pessoa colectiva n.º 502597470;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 14/20051012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

quadriénio de 2005-2008, por deliberação de 30 de Dezembro de 2004.
Conselho de administração: Estanislau Salvador Fernandes de Bar-

ros, Estrada dos Lavradores, 23, Porto Santo, Marco Paulo Girão
Rodrigues, Rua de Cândido dos Reis, 4, 1.º, esquerdo, Odivelas, Marco
Filipe Fernandes Taborda, Rua da Calçada, 79, Caniço.

Fiscal único — Moore Stephens & Associados, SROC, S. A., Ave-
nida de Frei Miguel Contreiras, 54, 10.º, Lisboa; suplente —
A. Gonçalves Monteiro & Associados, SROC, Avenida de Óscar
Monteiro Torres, 18, rés-do-chão, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2007845601

FIBER — SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4473/940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503122360;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 15/20051012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 30 de Julho de 2004, com

efeitos a partir de 1 de Setembro de 2003.
Luísa Pereira de Matos Pinto de Lacerda Lampreia, Rua de José

Estêvão, 21, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2007845784

IMOBOAVISTA, PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3030/920429; identificação de pessoa colectiva n.º 502790911;
inscrições n.os 18 e 19; número e data da apresentação: 01/
20051012.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004, foi
ainda registado o seguinte:

Nomeação do administrador único e fiscal único por deliberação de
31 de Março de 2004, para o triénio 2004-2006.

Administrador único — Arlindo Alegre Donário.
Fiscal único — Diz, Silva & Duarte, SROC, com sede na Rua de

São, José, 35, 3.º, B/C (Edifício Libersil, Avenida da Liberdade) em
Lisboa; suplente — Joaquim dos Santos Silva.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009185951

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3367/920916; identificação de pessoa colectiva n.º 502840641;
inscrições n.os 19 e 20; número e data da apresentação: 16/
20051012.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas do ano 2004, foi ainda regista-
do o seguinte:

Nomeação do conselho de administração e fiscal único, por delibe-
ração de 29 de Março de 2005, para o triénio de 2005-2007.

Conselho de administração: presidente — Jorge Manuel Pereira
Caldas Gonçalves; vocais — José Manuel Gonçalves de Morais Cabral,
Largo Hintze Ribeiro, bloco 4, 1.º, direito, em Lisboa; Luís Eduardo
Brito Freixial de Goes.

Fiscal único — O. Lima, N. Silva, F. Colaço, A. Coelho e L. Rosa.
SROC, L.da; com sede na Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º, em Lis-
boa; suplente — Amália Baleiro & Manuel Fonseca, SROC, com sede
na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35, 3.º, A, em Lisboa.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2010488890

FERREIRA CAPITÃO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 842/801203; identificação de pessoa colectiva n.º 501107720;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 27/20051010.

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

Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 6260 euros em dinheiro subscrito pelo novo sócio Antó-

nio Carlos da Costa Felício.
Capital: 31 200 euros.
Sócios e quotas:
António de Aguiar Felício — 12 470 euros;
Irene Vinho da Costa Felício — 12 470 euros.
António Carlos da Costa Felício, casado com Alexandra Garcia Reis

Coelho Felício, na comunhão de adquiridos, Rua de Carvalho Araújo,
41, 1.º, Lisboa — 6260 euros.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de trinta um mil e duzentos
euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas iguais dos va-
lores nominais de doze mil quatrocentos e setenta euros pertencentes
uma a cada um dos sócios, António de Aguiar Felício e Irene Vinho
da Costa Felício; e uma do valor nominal de seis mil duzentos e ses-
senta euros pertencente ao sócio, António Carlos da Costa Felício.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009146565

NATPORT — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 787/20031120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506767949; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 20 e 21/20051007.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Fernando Ferreira Pedro Foja

de Oliveira, por ter renunciado em 6 de Outubro de 2005.
Alteração do contrato quanto aos n.os 2 do artigo 1.º e artigo 4.º,

eliminado o n.º 4 do artigo 4.º
Sede: Lisboa, Avenida de 5 de Outubro, 72, 8.º, D, freguesia de Nossa

Senhora de Fátima.
Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Teor do artigo alteração:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 72,
8.º, D, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

2 — Para vincular a sociedade em todas os seus actos e contrato é
suficiente a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme o original

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007845199

GASWATT — CONSULTADORIA, PROJECTOS
ENERGÉTICOS, OBRAS CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 820/880628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502011793; averbamento n.º 1 às inscrições n.os 21 e 19; ins-
crição n.º 22; números e data das apresentações: 13 e 15/20051007.

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

Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do ar-
tigo 3.º

Reforço: 114 078,06 euros, em dinheiro, subscrito pela sócia.
Capital: 129 042 euros.
Sócia e quotas: R. S. T. U. V. — Consultadoria de Gestão de

Empresas, S. A., 43 014 euros, 43 014 euros e 43 014 euros.
Cessação de funções dos gerentes Amândio Jacinto e João Alves

Rente, por terem renunciado em 28 de Julho de 2005.
Nomeação de gerentes por deliberação de 28 de Julho de 2005.
Vítor Luís Guerra Afonso, José Manuel Peres.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento
e vinte e nove mil e quarenta e dois euros, e corresponde à soma de
três quotas iguais, cada uma delas no montante de quarenta e três mil
e catorze euros, pertencentes à sociedade R. S. T. U. V. — Consulta-
doria de Gestão de Empresas, S. A.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007844567

HERDADE DO NEGRACHO — SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 384/20040628; identificação de pessoa colectiva n.º 503225231;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 47/20051014.

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

Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º, e
n.º 2 do artigo 8.º
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Reforço: 6250 euros, em dinheiro, subscrito pelo sócio João PauIo
de Almeida Jorge Gomes.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital é de vinte e três mil setecentos e cinquenta euros, intei-
ramente realizado em dinheiro e está representado por quatro quotas,
sendo três do valor nominal de sete mil e quinhentos euros, perten-
centes, cada uma, aos sócios Luzia Dulce de Almeida Jorge Gomes
Taborda Barreto, Maria Luísa de Almeida Jorge Gomes Patarelo e
João Paulo de Almeida Jorge Gomes, e uma do valor nominal de de
mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Joaquim Orlan-
do Jorge Gomes.

ARTIGO 8.º

2 — A sociedade obriga-se coma assinatura do sócio gerente Joa-
quim Orlando Jorge Gomes, a quem é conferido um direito especial à
gerência, ou com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009144155

LABOUR SERVICES — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 897/20021206; identificação de pessoa colectiva
n.º 506302369; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 13, 14, 15 e 16/20051014.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação do administrador único e fiscal único por deliberação de

14 de Dezembro de 2004, para o triénio de 2005-2007.
Administrador único: Nuno Miguel Figueiredo Pombo; fiscal úni-

co — Moisés Cardoso e Manuel Pinheiro, SROC; suplente — Moisés
da Silva Cardoso, ROC.

Cessação de funções do administrador único Nuno Miguel Figueire-
do Pombo e do fiscal único e suplente Moisés Cardoso e Manuel Pi-
nheiro, SROC, e Moisés da Silva Cardoso, por terem renunciado, em
30 de Setembro de 2005.

Nomeação do administrador único, por deliberação de 30 de Se-
tembro de 2005, para o triénio em curso 2005-2007.

António Manuel de Sousa Oliveira, Rua da República da Bolívia,
35, 6.º, direito, em Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2010796675

KALANDRAKA EDITORA S. L.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 761/20021022; identificação de pessoa colectiva
n.º 980265290; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 20/20051014.

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

Deslocação da sede da sucursal para a Rua do Operário, 1, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia da Graça, em Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009144066

GOOD PEOPLE — MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 582/20051013; identificação de pessoa colectiva
n.º 507491440; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/20051013.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Good People — Marketing e
Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde de Redondo, 61,
4.º, D, freguesia de Coração de Jesus, cidade e concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, comercialização e
serviços nas áreas de telecomunicações e energia. Marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e seis euros titulada pelo sócio
Gonçalo Alberto Paes Falcão e Silva Ramos e as restantes duas no
igual valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros tituladas
uma por cada um dos sócios Mafalda Maria de Oliveira Pereira Vasco
e Acácio Alexandre de São Filipe Faria de Campos Reis.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2011914469

IMPACTLIGHT — COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 434/20030617; identificação de pessoa colectiva
n.º 506614522; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
11/20051011.

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

Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e n.os 2 e 4 do
artigo 4.º, e designação de gerente.

Capital: 5000 euros.
Sócio e quotas: Mário Alexandre Melício Magalhães Machuca —

 2000 euros e 3000 euros.
Gerente designado: o sócio.
Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de dois mil
euros e outra de três mil euros, ambas do sócio Mário Alexandre
Melício Magalhães Machuca.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.
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2 — Para que a sociedade se considere vinculada em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

4 — A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Mário Alexan-
dre Melício Magalhães Machuca, já nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007845580

NQF — ENERGIA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 468/20050906; identificação de pessoa colectiva
n.º 503853410; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
15/20051011.

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

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e n.º 2 do arti-
go 16.º

Firma: NQF — Energia, SGPS, S. A.
Sede: Lisboa, Praça do Marquês de Pombal, 12, freguesia de Cora-

ção de Jesus.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de NQF — energia, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Praça Marquês de Pombal, 12, fre-
guesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 16.º

1 — Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não,
conforme a determinação da assembleia geral.

2 — A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
directamente pela assembleia geral.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007845636

NQF — PTE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 469/20050906; identificação de pessoa colectiva
n.º 505477840; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
16/20051011.

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

1) Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 1 do artigo 2.º,
artigo 22.º

Firma: NQF — PTE, SGPS, S. A.
Sede: Lisboa, Praça do Marquês de Pombal, 12, freguesia de Cora-

ção de Jesus.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de NQF — PTE, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas sociais de representação da sociedade

1 — A sociedade tem a sua sede na Praça do Marquês de Pombal,
12, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 — O conselho de administração pode deslocar a sede social den-
tro do concelho ou para concelho limítrofe e criar ou encerrar filiais,

sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

ARTIGO 22.º

Vencimentos

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada direc-
tamente pela assembleia geral.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007845644

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR. FRANCISCO FERREIRA CRESPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 129/19800630; identificação de pessoa colectiva
n.º 500988056; inscrição n.º 31; número e data da apresentação:
19/20050714.

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

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, divido em seis quotas uma de
três mil e quinhentos euros, duas de quinhentos euros, uma de duzen-
tos e cinquenta euros e duas de cento e vinte e cinco euros inteira-
mente subscrito e realizado em dinheiro e nos demais bens que com-
põem o activo, e pertencentes sociedade Laboratório, Médico Dr.
David Santos Pinto, L.da

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011144469

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR. FRANCISCO FERREIRA CRESPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 129/19800630; identificação de pessoa colectiva
n.º 500988056; inscrição n.º 33; número e data da apresentação:
32/20050920.

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

Nomeação de gerentes por deliberação de 8 de Agosto de 2005.
Luis Miguel da Palma Vieira, Rua de Virgílio Correia, 31, 5.º, es-

querdo, Lisboa.
Maria Susana Gonçalves Ferreira Henriques, Travessa da Escola

Araújo, 34, 2.º, frente, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009151941

FIXANCO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE PERFURAÇÃO E ANCORAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 671/19851008; identificação de pessoa colectiva
n.º 501567003; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/20051014.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rafael Carlos Pereira Drummond

Borges, por ter renunciado em 19 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009144074
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LORENZO & RIVEIRO

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 152/19790905; identificação de pessoa colectiva
n.º 500431850; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
12/20051014.

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

Nomeação de gerente, por deliberação de 1 de Outubro de 2005.
Paulo Jorge Dias Rodrigues dos Santos.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009144023

FEALMAR — EMPRESA DE TEATRO ESTÚDIO
DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 090/19640723; identificação de pessoa colectiva
n.º 500110310; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 22/20051014.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de José Falcão, 57, 3.º, direito, fre-

guesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006526383

NETO & SOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 017/19171130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500472483; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 6; inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 32, 33 e of. 33/20051014.

Certifico que foi registado e averbado o seguinte:
Alteração total do contrato:
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade continua a usar a firma Neto & Soeiro, L.da, e tem a
sua sede em Lisboa, na Rua do Diário de Notícias, 159 e Travessa da
Cara, 5, freguesia da Encarnação.

2.º

O objecto social consiste na exploração comercial de cibercafés,
venda e aluguer de material informático, assistência pós venda e ser-
viço de restauração e bar.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado, cor-
respondente à soma de suas quotas iguais no valor de dois mil e qui-
nhentos euros cada, pertencentes uma ao sócio do Luís Miguel Rapo-
so Costa Manso e outra à sócia Patrícia Alexandra Santos Lúcio Costa
Manso.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Luís
Miguel Raposo Costa Manso que, desde já, fica nomeado gerente, sendo
suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade.

§ único. E vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos con-
tratos que não digam respeito aos negócios da sociedade, designada-
mente, em fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos: quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamen-
to, apreensão ou providência cautelar, com idêntica finalidade; por
falência ou insolvência do respectivo titular.

§ único. A contrapartida da quota amortizada será o seu valor
nominal e poderá ser pago em prestações semestrais, até ao período
máximo de dois anos.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedade com objecto e
natureza diferentes e em agrupamentos complementares de empresas.

Cessação de funções do gerente José Fernandes Rivas, por ter sido
destituído em 18 de Julho de 2005.

Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Teixeira Fernan-
dez, por ter sido destituída em 18 de Julho de 2005.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009144104

GRAÇA INFINITA — ARTES GRÁFICAS E EDITORA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 564/20051006; identificação de pessoa colectiva n.º 507480600;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 40/20051006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Graça Infinita — Artes Gráficas e
Editora, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Frei Miguel
Contreiras, Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho, bem como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto editar, imprimir, comercializar e dis-
tribuir livros, revistas, jornais, cartazes e folhetos; impressos e mate-
rial gráfico de todo o tipo, e ou de escritório; material sonoro, discos
CD’s, DVD’s, fitas magnéticas, instrumentos musicais e partituras;
brindes e presentes. Criar e ou patrocinar escolas, bem como minis-
trar cursos em todos os níveis. Executar serviços de comunicação,
publicidade, Internet, propaganda e marketing.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio Romildo Ribeiro Soares.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser decidido, compete a um ou mais gerentes, sócio ou não
sócio, a nomear pelo único sócio, conforme por ele for deliberado.

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

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

6.º

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2007844605

LUSITÂNIA — VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 030/870626; identificação de pessoa colectiva
n.º 501845208; inscrição n.º 33; número e data da apresentação:
05/20051018.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração do contrato quanto ao artigo 5.º, n.º 2, do artigo 6.º, n.º 1,
do artigo 7.º e n.º 5 do artigo 10.º

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, que se encontra totalmente subscrito e reali-
zado em dinheiro é de 9 000 000 euros, representado por 360 000 ac-
ções escriturais e nominativas de 25 euros cada uma.

2 — O conselho de administração poderá deliberar, por uma ou mais
vezes, o aumento do capital social até 20 000 000 euros, desde que
tal resolução seja votada por unanimidade.

ARTIGO 6.º

1 — Salvo deliberação em contrário dos accionistas, aprovada por
uma maioria de dois terços, os accionistas terão sempre o direito de
preferência na subscrição de novas acções, na proporção das respec-
tivas participações no capital social.

2 — Os accionistas serão avisados para exercer a preferência por
carta registada dirigida ao titular inscrito junto do intermediário fi-
nanceiro, designado para proceder ao registo das acções.

ARTIGO 7.º

1 — Podem participar nas deliberações todos os accionistas com
direito a voto que tiverem as acções registadas em seu nome, com
uma antecedência não inferior a oito dias em relação à data marcada
para a deliberação e até ao encerramento desta, sem prejuízo do di-
reito de agrupamento.

2 — Os accionistas podem fazer-se representar em deliberações e
assembleias gerais, nos termos previstos na lei, mediante simples car-
ta de representação enviada ao presidente da mesa.

ARTIGO 10.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três, cinco ou sete membros, eleitos
trienalmente, sendo permitida livremente a reeleição.

2 — O período trienal, de que trata o parágrafo antecedente, deve-
rá entender-se como tendo o seu termo na data em que se realizar a
assembleia geral anual que aprovar as contas relativas ao exercício do
último dos três anos respectivos.

3 — O conselho de administração designará de entre os seus mem-
bros um presidente e um administrador delegado.

4 — O próprio conselho poderá preencher, até à próxima assem-
bleia geral, as vagas que nele se derem.

5 — Cada administrador deverá caucionar o exercício das suas fun-
ções mediante penhor constituído por 100 acções da sociedade, livres
de quaisquer ónus ou encargos, a favor da mesma sociedade, ou por
um seguro de caução de idêntico valor.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009144430

GROGUE — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 939/730831; identificação de pessoa colectiva
n.º 500130884; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
20/20051018.

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

Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º, n.º 1, e artigo 3.º

Capital: 284 314,80 euros:
Sócios e quotas:
José Maria Rodrigues da Silva — 170 688,64 euros.
Carlos Manuel Egito Correia — 56 813,08 euros.
Salvador Moreira Furtado — 56 813,08 euros.
Sede: Lisboa, Avenida da Liberdade, placa central, frente, Cinema

Condes, freguesia de São José.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a denominação Grogue — Socie-
dade de Exploração Hoteleira, L.da, e tem a sua sede na Avenida da
Liberdade, placa central, frente, Cinema Condes, freguesia de São José,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e cator-
ze euros e oitenta cêntimos e está dividido em três quotas, uma do valor
nominal de cento e setenta mil seiscentos e oitenta e oito euros e ses-
senta e quatro cêntimos, pertencente ao sócio José Maria Rodrigues da
Silva e duas de igual valor nominal de cinquenta e seis mil oitocentos e
treze euros e oito cêntimos cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Carlos Manuel Egito Correia e Salvador Moreira Furtado.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004466812

IBERDETER — COMÉRCIO E VENDA DE DETERGENTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 358/20050728; identificação de pessoa colectiva n.º 507376846;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 22/20051018.

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

Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Sede: Lisboa, Rua de Neves Ferreira, 18, A e B, freguesia de Penha

de França.
Teor do artigo alterado:

1.º

A sociedade continua a adopta a firma IBERDETER — Comércio
e Venda de Detergentes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa,
na Rua de Neves Ferreira, 18, A e B, freguesia de Penha de França.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009144597

FIND LAND — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 885/20040106; identificação de pessoa colectiva n.º 506730255;
inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 19/20051018.

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

Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º
Objecto: a mediação imobiliária e a administração de imóveis por

conta de outrem.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

Objecto e participações noutras sociedades

1 — A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária e admi-
nistração de imóveis por conta de outrem.

2 — A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
objecto ou de natureza jurídica diferente da sua e bem assim partici-
par em consórcios e em agrupamentos complementares de empresas.

3 — A sociedade pode por mera decisão da gerência alienar ou
onerar por qualquer forma em direito permitido as participações so-
ciais de que venha a ser proprietária noutras pessoas colectivas.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009144120
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GASTROLÁBIO — ENGOMADORIA E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7120/970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503876453;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 02/20051017.

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

Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e n.º 1 do arti-
go 2.º

Firma: GASTROLÁBIO — Engomadoria e Limpezas, L.da
Objecto: engomadoria, lavandaria, limpeza a seco, arranjos de cos-

tura, serviço de recolha e entrega ao domicílio, prestação de serviços
de limpeza ao domicílio, venda a retalho de artigos de retrosaria, rou-
pa interior de homem e senhora, meias e artigos de limpeza conexos
com a actividade.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GASTROLÁBIO — Engomadoria
e Limpezas, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Tristão Vaz,
16-B, freguesia de São Francisco Xavier.

2 — A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma local de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto social consiste em engomadoria, lavandaria, limpe-
za a seco, arranjos de costura, serviço de recolha e entrega ao domi-
cilio, prestação de serviços de limpeza ao domicilio, venda a retalho
de artigos de retrosaria, roupa interior de homem e senhora, meias e
artigos de limpeza conexos com a actividade.

2 — A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009144228

JOCOFRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 188/20050520; identificação de pessoa colectiva
n.º 503172014; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
10/20051017.

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

Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º e artigo 3.º
Sede: Lisboa, Rua do Vale Formoso de Baixo, 94, 5.º, esquerdo,

sala 28, freguesia de Marvila.
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
Constantin Cotoman — 25 000 euros.
António Oliveira Santos Catorze — 25 000 euros.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de JOCOFRA — Cofragens
e Construções, L.da

2 — A sociedade passa a ter a sua sede na Rua do Vale Formoso de
Baixo, 94, 5.º, esquerdo, sala 28, freguesia de Marvila, concelho de
Lisboa.

3 — A sociedade pode deslocar a sua sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar, transferir ou encer-
rar quaisquer formas de representação no país ou no estrangeiro, por
mera deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de vinte e cinco mil euros cada, pertencentes cada uma delas

a cada um dos sócios, Constantin Cotoman e António Oliveira San-
tos Catorze.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009144368

JUVENAL ROCHA — ARTES PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 900/19890920; identificação de pessoa colectiva n.º 502219920;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/20051014.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 11 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2010351770

GRAUVINTE — CONTABILIDADE, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5808/19950926; identificação de pessoa colectiva
n.º 503495590; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 9;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 38, 39 e 40/20051014.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Fernanda Martins Curato

Nunes, por ter renunciado em 28 de Julho de 2005.
Alteração do contrato quanto aos artigos 5.º e 7.º
Gerentes designados: Maria Luísa Gonçalves Rodrigues, Rua de Jor-

ge Afonso, 13, 1.º, Lisboa, e Bruno Miguel Tomé Martins, residente
com a anterior.

Deslocação da sede para a Rua de Jorge Afonso, 13, 1.º, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de quatro quotas iguais, no valor nominal de mil
duzentos e cinquenta euros, pertencentes todas à sociedade Post Scrip-
tum — Contabilidade e Serviços, L.da

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de só-
cios ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes os não sócios
Maria Luísa Gonçalves Rodrigues e Bruno Miguel Tomé Martins.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
obrigatórias as assinaturas dos dois gerentes.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2010467264

HORTA DA GORDA — SOCIEDADE AGRO
PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6360/19960603; identificação de pessoa colectiva
n.º 503661546; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
45/20051014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e

n.º 3 do artigo 6.º
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Reforço: 3750 euros, em dinheiro, e subscrito pela sócia Maria
Manuel Morais Correia Marques Henrique Jorge Gomes.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital é de dezasseis mil duzentos e cinquenta euros, inteira-
mente realizado em dinheiro, e está representado por quatro quotas,
sendo três do valor nominal de cinco mil euros, pertencentes, cada
uma, aos sócios, Fernando Manuel Taborda Bebiano Barreto e Rui
Miguel Pinto Patarelo, e Maria Manuel Morais Correia Marques Hen-
rique Jorge Gomes e urna do valor nominal de mil duzentos e cin-
quenta euros, pertencente ao sócio Joaquim Orlando Jorge Gomes.

ARTIGO 6.º

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio Joaquim Or-
lando Jorge Gomes, a quem é conferido um direito especial à gerên-
cia, ou com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009144163

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6980/19970306; identificação de pessoa colectiva
n.º 504023527; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3; inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 17 e 18/20051014.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Rui Manuel Pereira Marques,

por ter renunciado em 12 de Setembro de 2005.
Nomeação de um administrador, por deliberação de 12 de Setem-

bro de 2005, para o quadriénio em curso de 2002-2005.
Pedro Miguel Lima das Neves Pais de Almeida, Avenida da Liber-

dade, 144, 7.º, direito, em Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2010796705

HERDADE HORTA DO SACRISTÃO — SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8501/19980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504210700;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 46/20051014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º e

n.º 2 do artigo 8.º
Reforço: 5000 euros, em dinheiro e subscrito pelo sócio João Pau-

lo de Almeida Jorge Gomes.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital é de vinte mil euros, inteiramente realizado em dinheiro
e está representado por quatro quotas, sendo três do valor nominal de
seis mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes, cada uma, aos só-
cios Luzia Dulce de Almeida Jorge Gomes Taborda Barreto, Maria
Luísa de Almeida Jorge Gomes Patarelo e João Paulo de Almeida Jorge
Gomes, e uma do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio Joaquim Orlando Jorge Gomes.

ARTIGO 8.º

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio Joaquim Or-
lando Jorge Gomes, a quem é conferido um direito especial à gerên-
cia, ou com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009144171

IMOHELSÍNQUIA — IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 182/20000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504985663;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 7/20051014.

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

Nomeação de gerente por deliberação de 26 de Julho de 2004, Maria
Isabel Lagos Homem de Melo d’Orey.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009181948

JIPPII INTERNET SERVICES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 578/20001012; identificação de pessoa colectiva
n.º 505002337; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 25, 26 e 27/20051014.

Certifico que foi registado averbado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 1 do artigo 2.º, ar-

tigo 5.º e n.º 1 do artigo 7.º
Cessação de funções dos gerentes Hannu Juhani Rintala e Henri Kris-

tian Steiner, por renúncia, com efeitos a partir de 30 de Junho de 2005.
Nomeação de gerente por deliberação de 19 de Agosto de 2005.
Tomi Tuovinen, residente em Telkkakuja 4-BFI-00200 Helsínquia,

Finlândia.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação TUPLATRIPLA, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim António de
Aguiar, 66, 5.º, Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

ARTIGO 5.º

O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de cinco mil euros e é representado por uma única quota
pertencente à sócia única Aasiayhteys Oy.

ARTIGO 7.º

1 — Perante terceiros a sociedade obriga-se pela assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009144082

IVAN SÁ & ELSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 356/20010615; identificação de pessoa colectiva
n.º 505341301; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 8 e 9/20051014.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente, Amélia da Conceição dos Santos

Portugal Moreira, por ter renunciado em 1 de Setembro de 2005.
Nomeação de gerente, por deliberação de 1 de Setembro de 2005,

de Tiago Alexandre Portugal Moreira.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007844532

KAISER + KRAFT,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 367/20010619; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505449773; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 48 e 49/20051014.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador, Alfred Michael Milanello,

por ter renunciado em 30 de Junho de 2005.
Nomeação de um administrador, por deliberação de 5 de Julho de

2005, para o mandato em curso de 2005, de Alessandro Cattaneo,
residente em Via Manzoni, 22-I-22071, Cadorago (CO), Itália.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007523760

LAVANDARIA SOL AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9306/990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504417193;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 08/20051017.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009144295

FORTUNATO, ALVES & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 919/721110; identificação de pessoa colectiva n.º 500118388;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 03/20051017.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009144236

HOTEL APARTAMENTOS PINHAL DA COTOVIA
SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2306/910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502603704;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 26/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009144643

I. R. L. — MODA MULHER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5347/950216; identificação de pessoa colectiva n.º 503363030;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 03/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009144422

INTACOL — INDÚSTRIAS AGRO-ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1260/900208; identificação de pessoa colectiva n.º 502285834;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 03/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de manutenção de domínio total.
Data da deliberação: 29 de Julho de 2005.
Sociedade dominante: REAGRO — Importação e Exportação, S. A.,

com sede na Avenida de Roma, 15, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2007845890

NOVACADEMIA — EXPLICAÇÕES, APOIO
PEDAGÓGICO, ESTUDO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6895/970128; identificação de pessoa colectiva n.º 503805394;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12; inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 11 e 13/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Bruno Raposo de Castro Henri-

ques, por ter renunciado em 26 de Fevereiro de 2005.
Nomeação de gerente, por deliberação de 26 de Fevereiro de 2005:

Paulo Sérgio Rosa Mateus Calado, residente na Estrada de Palmela,
59, 3.º, direito, Setúbal.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009144562

NETMÁTICA — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9532/991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504671820;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 28/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua da Cidade da Praia, lote 372, 1.º,

letra A, freguesia de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2010603664

KAYLAGO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 844/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505286858; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 05; número e data
da apresentação: 21/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do Alecrim, 26-L, 3.º, E, freguesia

dos Mártires, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009141032

JOCOLGEST — GESTÃO E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9857/20000131; identificação de pessoa colectiva n.º 504547941;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 14/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do presidente do conselho de administração para o qua-

driénio de 2004-2007, por deliberação de 29 de Julho de 2005, de
Carla Patrícia Farias da Fonseca Fatela Neves, residente na Rua de
São Bruno, 21, Caxias.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2007845903
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JOCOLGEST — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 857/20050121; identificação de pessoa colectiva
n.º 507125274; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 02; inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 15 e 16/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da administradora, Paula Sofia Nunes Pinto,

por renúncia, com efeitos a partir de 26 de Julho de 2005.
Nomeação de dois membros do conselho de administração para o

quadriénio em curso de 2004-2007, por deliberação de 29 de Julho de
2005:

Presidente — Miguel João Sousa Vieira, residente na Rua de Maria
Veleda, residente na Torre 2, 2.º, B, Lisboa; e vogal — Maria dos Anjos
Paradela de Oliveira Fernandes Faia, residente no Edifício Sol Jardim,
lote 8.º, esquerdo, Torres Vedras.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2007845911

LOJA DOS AROMAS — PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 608/391216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500480338; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
06/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009144449

GRAÇA INFINITA — ARTES GRÁFICAS E EDITORA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 564/20051006; identificação de pessoa colectiva
n.º 507480600; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
25/20051018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 16 de Outubro de 2005,

de Romildo Ribeiro Soares e Josué Júnior de Medeiros, residente na
Rua de Mário Henrique Leiria, 4.º, Miratejo.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009144627

LUVARTE — LUVARIA E ARTIGOS DE COURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1397/900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502294590;
número e data da inscrição: 12/20050928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2006358871

INDUSTRIAL LABORUM IBÉRICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 897/20050202; identificação de pessoa colectiva
n.º 506692027; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03; inscrições n.os
05 e 06; números e data das apresentações: 03 e 05/20051010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º
Reforço: € 200 000, em dinheiro, subscrito por uma accionista.
Capital: € 250 000, representado por 50 000 acções ao portador

do valor nominal de € 5 cada.
Cessação de funções do administrador único, Alberto Moreira Lapa,

por ter renunciado em 3 de Outubro de 2005.
Nomeação do administrador único para o quadriénio em curso de

2005-2008, por deliberação de 3 de Outubro de 2005, de Sandra Isa-
bel Vaz da Conceição Rebelo.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
do montante de duzentos e cinquenta mil euros, dividido em cinquen-
ta mil acções ao portador, cada uma, com o valor de cinco euros.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007845393

FÉNIX CLEANING — AUDITORIA E SALUBRIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 262/20010510; identificação de pessoa colectiva
n.º 505402459; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 10/20051007.

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

Deslocação de sede para a Rua de Rosa Damasceno, 11, A/B, fre-
guesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007845156

LISBOA — 3.A SECÇÃO

RESTAURANTE PEQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 052/770906; identificação de pessoa colectiva n.º 500690863;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 39 e 40/050504.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Mei Chun, por renúncia em 13 de Agosto de
2003 e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo, é de sete mil quatrocentos e oitenta e um euros e
noventa e sete cêntimos, e corresponde à soma de três quotas, sendo,
uma de três mil setecentos e quarenta euros e noventa e nove cênti-
mos pertencente ao sócio Paulo Jorge Barreto Moreira e duas do valor
nominal de mil oitocentos e setenta euros e quarenta e nove cênti-
mos cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Moreira
Fernandes e Ana Rosa Patarata Fernandes.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2010632052

SIMOVESTE — SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 886/870119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501780386; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 12 e 41/051107.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de Álvaro Luís da Silva Domingues e Manuel
Ferrão de Lencastre, por renúncia em 28 de Outubro de 2005, e alte-
ração parcial do contrato quanto ao artigo 8.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 8.º

Compete ao conselho de administração, além de escolher o seu
presidente e vice-presidente, gerir e representar a sociedade, prati-
cando todos os actos tendentes à realização dos fins sociais e em
especial:

a) Instalar ou adquirir, manter ou encerrar estabelecimentos, fábri-
cas ou oficinas;

b) Estabelecer, transferir a sede, manter, transferir ou encerrar su-
cursais, agências ou outras quaisquer formas de representação social;

c) Adquirir ou alienar acções e quaisquer outros bens móveis;
d) Adquirir bens imóveis e aliená-los por quaisquer actos ou con-

tratos ainda que de constituição de garantias reais;
e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções bem como

comprometer-se em árbitros;
f) Constituir mandatários;
g) Realizar todas e quaisquer operações de crédito, nomeadamente

na Caixa Geral de Depósitos, Banco de Fomento, Montepio Geral ou
na Caixa Económica de Lisboa;

h) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos ou
na lei.

§ 1.º A sociedade ficará vinculada em todos os actos ou contratos
com a simples intervenção do Presidente do conselho de administra-
ção ou com a intervenção de dois administradores conjuntamente.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009431839

SPYBUILDING — INSPECÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 257/050428; identificação de pessoa colectiva n.º 507239326;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 02/051104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, tendo sido aditado o artigo 9.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2010621506

TÁXIS SARRABECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 769/051024; identificação de pessoa colectiva n.º 505742373;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 42/051107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Táxis Sarrabeco, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, 18, 5.º, es-

querdo, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009890507

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CARNEGIE INVESTIMENTOS — GESTÃO
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 046; identificação de pessoa colectiva n.º 502116188;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 54/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 54/051027.
Cessação de funções dos administradores Bengt Mikael Randel e

Bertil Hult, por terem renunciado em 15 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010635876

POIORUIVO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 648; identificação de pessoa colectiva n.º 507495250; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 02/051027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por:

Alípio Augusto Alves dos Santos, natural da freguesia de Coimbra
(Sé Nova), concelho de Coimbra, casado com Maria do Céu Caldas
dos Santos no regime da comunhão de adquiridos, residente habitual-
mente na Rua de António Albino Machado, lote 41, 6.º, esquerdo,
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 103525505, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 4467797, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa em 18 de Abril de 2000.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Poioruivo, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Albino Macha-

do, lote 41, 6.º, esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica, ci-
dade 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

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola. Gestão e ex-
ploração de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem a um
ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 — A gerência poderá ser remunerada, ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010805429
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PAPAS 7, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 647; identificação de pessoa colectiva n.º 507500954; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/051027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por:

Maria Inês Sanches de Azevedo Mendes, divorciada, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
habitualmente em Olivais Sul, na Rua da Cidade de Inhambane, 31,
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 176180486, portadora do bilhete de
identidade n.º 5325098, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, em 29 de Novembro de 2001.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Papas 7, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Inhambane,
31, Olivais Sul, freguesia de Santa Maria dos Olivais, cidade e conce-
lho 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

A sociedade tem por objecto a exploração de actividades hotelei-
ras, designadamente, restauração, cafetaria, gelataria, pastelaria, snack-
-bar e bar; preparação e fornecimento de refeições ao domicilio;
comércio, importação, exportação e representação de produtos ali-
mentares, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, artigos de artesanato,
livros, revistas e outras publicações; exploração de estabelecimentos
hoteleiros com música ao vivo; organização de eventos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010805410

M. QUEIROZ & QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 902; identificação de pessoa colectiva n.º 501885030; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 30/051027.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740750

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (PORTUGAL)
AGENTES DE NAVEGAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00938; identificação de pessoa colectiva n.º 502614447; data
da apresentação: 13092005.

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. 1000294689

CARVOTUR — GESTÃO FINANCEIRA
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 077; identificação de pessoa colectiva n.º 501963715;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 09/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 09/051027.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de 3

de Janeiro de 2005, para o quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração:
Robert Ferdinand Bachmann ou Roberto Bachmann — presidente.
Maria da Graça Xavier da Fonseca e Costa Bachmann.
José Augusto Poças Ferreira.
Fiscal único:
Braga & Costa — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Praça

do Dr. Nuno Pinheiro Torres, 9, cave, esquerdo, Lisboa.
António Joaquim Gomes da Costa, casado, Avenida do Movimen-

to das Forças Armadas, 90, 2.º, esquerdo, Sintra, revisor oficial de
contas — suplente.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740459

PRAÍMO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 076; identificação de pessoa colectiva n.º 501963525;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 10/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/051027.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de 3

de Janeiro de 2005, para o quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração:
Robert Ferdinand Bachmann ou Roberto Bachmann — presidente.
Maria da Graça Xavier da Fonseca e Costa Bachmann.
José Augusto Poças Ferreira.
Fiscal único:
Braga & Costa — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Praça

do Dr. Nuno Pinheiro Torres, 9, cave, esquerdo, Lisboa.
António Joaquim Gomes da Costa, casado, Avenida do Movimen-

to das Forças Armadas, 90, 2.º, esquerdo, Sintra, revisor oficial de
contas — suplente.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740440

COBERTURA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 839; identificação de pessoa colectiva n.º 501877819;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 09; número e data da apresenta-
ção: 17/051027.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 17/051027.
Deslocação da sede para a Rua de Rodrigo da Fonseca, 14, fregue-

sia de São Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740319

PINHEIRO & ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 207; identificação de pessoa colectiva n.º 500699623;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 08; números e
data das apresentações: 64 e 65/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 64/051027.
Cessação de funções dos gerentes Pedro Gomes de Sá e Maria Pau-

la Cordeiro Cantinho Gomes de Sá, por ter renunciado em 3 de Ou-
tubro de 2005.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 3.º e corpo do artigo 5.º da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada
uma das sócias Cremilda da Silva Capela e Mónica Cristina Capela
Leal.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por ambas as sócias Cremilda da
Silva Capela e Mónica Cristina Capela Leal, que desde já ficam no-
meadas gerentes. Para obrigar a sociedade em todos os actos e con-
tratos, em juízo e fora dele activa e passivamente, é necessária as
assinaturas conjuntas de dois gerentes.

§ único. (Mantém-se.)

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741102

PARTNERGIRO — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06024; identificação de pessoa colectiva n.º 501359672; ins-
crição n.º 38; número e data da apresentação: 34/051012.

Certifico que foi registado a redução do capital de € 3 990 383,17
para € 50 000, tendo o artigo 5.º, n.º 1, a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente
subscrito e realizado, e encontra-se dividido em duas quotas, cada uma
no valor nominal de vinte e cinco mil euros, pertencentes ambas à
sociedade GESTHOLDING — SGPS, S. A.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2010810937

CIDADE EXPRESSO — SERVIÇOS
DE DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01754; identificação de pessoa colectiva n.º 502784822; ins-
crição n.º 19; número e data da apresentação: 51/051027.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Cidade Gestão — Serviços e
Gestão, L.da

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de consultadoria, gestão e serviços conexos a outras sociedades co-
merciais, bem como orientação, selecção, formação e colocação pro-
fissional.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010797213

MAPFRE SEGUROS GERAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2938; identificação de pessoa colectiva n.º 502245816;
averbamento n.º 4 às inscrições n.os 21 e 24, averbamento n.º 2 ás
inscrições n.os 22 e 25 e averbamento n.º 1 às inscrições n.os 24 e
26; números e data das apresentações: 06, 07, 08 e 09/051007 e
04/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 4 à apresentação n.º 06/051007.
Cessação de funções dos administradores, Rafael Galarraga Solores,

Angel Alonso Batres e Miguel Munoz Medina, por terem renunciado
em 2 de Dezembro de 2004.

Apresentação n.º 07/051007.
Nomeação de membros do conselho de administração, para o qua-

driénio em curso de 2003-2006.
Por deliberação de 3 de Dezembro de 2004:
Agustín Bernal de La Cuesta, Rua de Castilho, 52, 1.º, Lisboa —

presidente.
Por deliberação de 21 de Fevereiro de 2005:
António Huertas Mejias, Carretara de Pozuelo a Majadahonda, 42,

Madrid.
Filipe Dumont dos Santos, Rua de São Francisco, 24, 5.º, B, Fun-

chal.
Jesús Garcia Arranz, Calle Benito Mas Y Prat, 9, 8.º, Sevilha.
Rafael Galarraga Solores, Calle Ayala, 48, 4.º, D, Madrid.
Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 08/051007.
Cessação de funções dos membros da comissão executiva, Santiago

Gayarre Bermejo, António Manuel Cardoso Belo e Angel Alonso
Batres, por terem renunciado em 2 de Dezembro de 2004.

Apresentação n.º 09/051007.
Nomeação de membros da comissão executiva, por deliberação de

18 de Fevereiro de 2005, para o quadriénio em curso de 2003-2006:
Agustín Bernal de La Cuesta — presidente.
António Manuel Cardoso Belo — vice-presidente.
António Huertas Mejias.
O administrador Agustín Bernal de La Cuesta já estava nomeado

na inscrição n.º 21, passou sim a exercer as funções de presidente.
Apresentação n.º 04/051027.
Nomeação de um membro da comissão executiva, por deliberação

de 14 de Maio de 2005, para o quadriénio de 2003-2006.
José Luís Joló Marín.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006346512

CARNEGIE PORTUGAL — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02396; identificação de pessoa colectiva n.º 502961368;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 53/051027.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 53/051027.
Cessação de funções dos administradores, Hans Bertil Hult e Bengt

Mikael Randel, por terem renunciado em 15 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010635884

PETROTANK — REPRESENTAÇÕES E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02949; identificação de pessoa colectiva n.º 503064181; ins-
crição n.º 21; número e data da apresentação: 28/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 28/051027.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 13 de Setembro de 2005.
Cláudia Isabel Costa da Simva Matos Pinheiro, Rua de Guilherme

Gomes Fernandes, 18, 3.º, D, Aveiro.
João Pedro Costa da Silva Matos, Vale da Anta, Silva Escura, Se-

ver do Vouga.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2009149220

PENSÕESGERE — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE PENSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04529; identificação de pessoa colectiva n.º 503455229;
averbamento n.º 2 às inscrições n.os 26 e 29, averbamento n.º 1 às
inscrições n.os 27 e 30; números e data das apresentações: 35, 36,
37 e 38/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 35/051027.
Cessação de funções do administrador, Frank André Augusta Dau-

sy, por ter renunciado em 28 de Junho de 2005.
Apresentação n.º 36/051027.
Nomeação de um membro do conselho de administração por co-

optação em 28 de Julho de 2005.
Thae Olav Cuiper, Tagus Park, Edifício 10, piso 1, Oeiras.
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 37/051027.
Cessação de funções do secretário da sociedade, Albino Azevedo

Soares, por ter renunciado em 28 de Julho de 2005.
Apresentação n.º 38/051027.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 28 de Julho

de 2005, para o triénio em curso de 2004-2006:
João José Carvalho Pereira Pascoal, Rua de Helena Vieira da Silva,

37, 2.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2008393330

MILLENNIUMBCP FORTIS GRUPO
SEGURADOR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 676; identificação de pessoa colectiva n.º 507112741;
averbamento n.º 2 às inscrições n.os 04 e 07, averbamento n.º 1 às
inscrições n.os 05 e 08; números e data das apresentações: 31, 32,
33 e 34/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à apresentação n.º 31/051027.
Cessação de funções do administrador, Frank André Augusta Dau-

sy, por ter renunciado em 29 de Junho de 2005.

Apresentação n.º 32/051027.
Nomeação de um membro do conselho de administração por co-

optação em 28 de Julho de 2005.
Thae Olav Cuiper, Tagus Park, Edifício 10, piso 1, Oeiras.
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 33/051027.
Cessação de funções do secretário da sociedade, Albino de Azevedo

Soares, por ter renunciado em 28 de Julho de 2005.
Apresentação n.º 34/051027.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 28 de Julho

de 2005, para o triénio em curso de 2004-2006:
João José Carvalho Pereira Pascoal, Rua de Helena Vieira da Silva,

37, 2.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2008393321

MOREIRAS — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 541; identificação de pessoa colectiva n.º 502634006; ins-
crição n.º 08; número e data da apresentação: 21/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 21/051027.
Nomeação dos órgãos sociais por deliberação de 20 de Fevereiro

de 2005, para o triénio de 2005-2007.
Conselho de administração:
Mário Rui de Almeida Moreira — presidente.
Rogério dos Santos Moreira.
Luís António de Almeida Moreira.
Conselho fiscal:
António Manuel Almeida Sobral, Avenida de Elias Garcia, 172, 1.º,

direito, Lisboa — presidente.
Elsa Maria dos Santos Almeida, Avenida da Liberdade, 7, 5.º, direi-

to, Odivelas.
Sousa Santos & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, Avenida de Guerra Junqueiro, 26, 1.º, esquerdo, Lisboa.
Paulo Jorge Macedo Gamboa, Praceta de Manuel Faria, 4, 1.º, C,

Cidade Desportiva de Massamá, Queluz, revisor oficial de contas —
 suplente.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010796950

M. MELLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 007; identificação de pessoa colectiva n.º 501304584; data
da apresentação: 26082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos aos exercícios dos anos
de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790693

H. M. M. — RESTAURAÇÃO DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 563; identificação de pessoa colectiva n.º 504622579; data
da apresentação: 26082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010792203
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MARGAR — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06201; identificação de pessoa colectiva n.º 503953245; data
da apresentação: 25082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790286

CONFONE PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 488; identificação de pessoa colectiva n.º 506914739; data
da apresentação: 25082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2009606361

C. BARATA — CONTABILIDADE, GESTÃO
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09160; identificação de pessoa colectiva n.º 505034158; data
da apresentação: 25082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2008417131

MOÇAMBIQUETOUR — AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04064; identificação de pessoa colectiva n.º 503358363; data
da apresentação: 24082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2005335118

PEIXOTO & JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 263; identificação de pessoa colectiva n.º 500472432; data
da apresentação: 24082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790189

MANUEL LOPES JOALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1510; identificação de pessoa colectiva n.º 502237945; data da
apresentação: 24082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790197

M. LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06358; identificação de pessoa colectiva n.º 501693394; data
da apresentação: 24082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790200

PIERRE DEBOURDEAU & ASSOCIADOS
CONSULTORIA EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05222; identificação de pessoa colectiva n.º 503411299; data
da apresentação: 24082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790227

PERICIAL — PERITAGENS E AVALIAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 02456; identificação de pessoa colectiva n.º 502949201; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2008635864

CONTIMETRA — INSTALAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 945; identificação de pessoa colectiva n.º 500637954; data
da apresentação: 23082005.

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. 2010783549

PREDIAL DA MADALENA — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07579; identificação de pessoa colectiva n.º 504254456; data
da apresentação: 23082005.
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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. 2010790146

CARLOS & MIGUEL OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 537; identificação de pessoa colectiva n.º 507062868; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2008635856

CONTIMETRA — INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 896; identificação de pessoa colectiva n.º 500074216; data
da apresentação: 23082005.

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. 2010783530

PASTELARIA DOÇARIA POMBALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00555; identificação de pessoa colectiva n.º 502158417; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2009814517

MONTEIROBRA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 140; identificação de pessoa colectiva n.º 505827379; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2006692160

PASTELARIA OS DOIS AMIGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 251; identificação de pessoa colectiva n.º 501648364; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2009814509

M. M. MAIS MÚSICA PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05068; identificação de pessoa colectiva n.º 503593133; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2008436888

PINTO & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 442; identificação de pessoa colectiva n.º 500492239; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2002933413

CULTUGA — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 493; identificação de pessoa colectiva n.º 506975002; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2009814533

CONSTRUÇÕES RAINHA — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 235; identificação de pessoa colectiva n.º 503763765; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010783581

MEDISERVIÇOS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5797; identificação de pessoa colectiva n.º 503132977; data da
apresentação: 22082005.
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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. 2010792211

MIRANDELA — ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04163; identificação de pessoa colectiva n.º 500194335; data
da apresentação: 22082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos aos exercícios dos anos
de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010783506

MARIA CELESTE ALMEIDA DIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00758; identificação de pessoa colectiva n.º 502191104; data
da apresentação: 22082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010792238

M. QUEIROZ & QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07598; identificação de pessoa colectiva n.º 501885030; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004253380

PARALAZER — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08472; identificação de pessoa colectiva n.º 504808923; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004253320

CANDELARIA — TABACARIA, SALA DE JOGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 797; identificação de pessoa colectiva n.º 500592578; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790022

CÉLIA BASTOS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente MANZARRA E MIGUEL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 426; identificação de pessoa colectiva n.º 503087319; data
da apresentação: 23082005.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2000798128

MERCER MANAGEMENT CONSULTING,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06424; identificação de pessoa colectiva n.º 503953024; data
da apresentação: 23082005.

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. 2010790090

PRÉ-BLOCO ANESTOR IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 237; identificação de pessoa colectiva n.º 503254229; data
da apresentação: 23082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790065

PREDI CONSTRUÇÕES COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 236; identificação de pessoa colectiva n.º 503763675; data
da apresentação: 23082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas relativas aos exercícios dos anos
de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010790073

PARQUES DO MONDEGO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 234; identificação de pessoa colectiva n.º 503254290; data
da apresentação: 23082005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2010783573

CEND — CONSTRUÇÃO E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01944; identificação de pessoa colectiva n.º 502836571; data
da apresentação: 23082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2004253347

PRINCESA DE ALVALADE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 311; identificação de pessoa colectiva n.º 500847789; data
da apresentação: 26082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativa ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2005048577

PRIMGAL — SUCURSAL EM PORTUGAL DA PRIMAL
MANAGEMENT SOLUTIONS, S. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 530; identificação de pessoa colectiva n.º 980303567;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 07/051027.

Certifico que texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 07/051027.
Deslocação da sede da sucursal para a Rua de Castilho, 5, 2.º, fre-

guesia de São Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006851896

MCK MOTORS — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 915; identificação de pessoa colectiva n.º 506824241; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 52/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 52/051027.
Nomeação de gerente Jaime Fernandez Gasset, Quinta Patino,

Avenida da República. 1910, lote 23, Alcabideche, por deliberação de
21 de Outubro de 2005.

Período: triénio em curso de 2004-2006.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010635981

MACAQUINHO DO CHINÊS — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 855; identificação de pessoa colectiva n.º 506640876; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 48/051027.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 18 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741056

MED.SOLUÇÃO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 815; identificação de pessoa colectiva n.º 504955748;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 07, averbamento n.º 3 à inscri-
ção n.º 13 e inscrição n.º 07; números e data das apresentações:
37, 38 e 39/050920.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 37/050920.
Cessação de funções dos gerentes Luís Eduardo Menezes d’Ascenção

e Paulo Henrique Ferreira d’Ascenção, por terem sido destituídos em
22 de Julho de 2005.

Apresentação n.º 38/050920.
Nomeação de gerentes Celma Cristina Ramos Isaías Andres de

Almeida e Miguel de Almeida, ambos residentes na Avenida de Pádua,
218, Monte Estoril, Cascais, por deliberação de 22 de Julho de 2005.

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 39/050920.
Deslocação da sede para Praça do Duque de Saldanha, 10-A, fre-

guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010351479

COSTA & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 533; identificação de pessoa colectiva n.º 505704277; ins-
crições n.os 02 e 03 ; números e data das apresentações: 11 e 12/
051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 11/051027.
Dissolução e encerramento de liquidatário, por deliberação de 29

de Agosto de 2005.
Liquidatário: Manuel Barbosa Nazaré Quintela de Saldanha.
Apresentação n.º 12/051027.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740475

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PORTUGAL
SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09378; identificação de pessoa colectiva n.º 505099438; ins-
crição n.º 07; número e data da apresentação: 14/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 14/051027, nomeação de gerentes Terence Wi-
lliam Benson, Charles Henri Bernard Marie Dumon, Quai des Bergues
23, Geneva, Suíça; Christophe Duchatellier; Nicolas Patrick Serge
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Buisson, Castellana, 28, 28046, Madrid, Espanha, por deliberação de
14 de Outubro de 2005, para o quadriénio de 2004-2007.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2009909755

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PORTUGAL
SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09378; identificação de pessoa colectiva n.º 505099438;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 06; números e
data das apresentações: 34 e 35/050823.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 34/050823.
Cessação das funções do gerente Timothy Webber, por ter sido

destituído em 31 de Março de 2005.
Apresentação n.º 35/050823.
Nomeação de gerente, por deliberação de 31 de Março de 2003,

para o quadriénio em curso de 2000-2003
Apresentação n.º 35/050823.
Nomeação de gerente Christophe Raymond Duchatellier, o mes-

mo que Christophe Duchatellier, Via Spadari, 1, 20123 Milão, Itália,
por deliberação de 31 de Março de 2003, para o quadriénio de 2000-
-2003.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010338154

MEDANGO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08539; identificação de pessoa colectiva n.º 504607383; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 20/051027.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740580

MEDMARK, SERVIÇOS DE MARKETING EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 07045; identificação de pessoa colectiva n.º 504127829;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e
data das apresentações: 22 e 23/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 22/051027.
Cessação de funções da gerente Maria Isabel Farelo Lopes Celorico

Medeiros Alves de Castro, por ter falecido em 4 de Outubro de 2005.
Apresentação n.º 23/051027.
Nomeação de gerente Pedro Maria Montes Alves de Castro, viú-

vo, por deliberação de 24 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740599

MADALENA BARATA, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05329; identificação de pessoa colectiva n.º 503667285;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 27/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 27/051027.
Deslocação de sede para a Avenida de João XXI, Centro Comer-

cial Via Veneto, 72, loja 2, freguesia de São João de Brito, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010604024

MUNDO D’AVENTURA — ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO
DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05321; identificação de pessoa colectiva n.º 503622699;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 06; números e
datas das apresentações: 06/051027 e 14/051107.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 06/051027.
Cessação de funções da gerente Maria Isabel Antunes Silva Dias,

por ter renunciado em 3 de Fevereiro de 2005.

Certifica que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 2.º e 5.º corpo, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: organização, desporto, aventura,
formação e desenvolvimento, organização e gestão de todas e quais-
quer actividades desportivas e de lazer, formação que se dedique a
desportos e actividades físicas de rendimento, recriação em locais
cobertos e ao ar livre, importação e exportação de materiais de des-
porto, aventura e outros, ginásio, sauna, health club e massagens,
campo de férias e promoção aos mesmos

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade bem como a sua represen-
tação, fica a cargo do sócio Pedro José Antunes de Silva Dias, que
desde já fica nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740394

CATEDRAL — PRODUÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04741; identificação de pessoa colectiva n.º 503707228; ins-
crição n.º 03; número e data da apresentação: 26/051027.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 4 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740785

MÉDIS — COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS
DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04702; identificação de pessoa colectiva n.º 503496944;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32 e inscrições n.os 29 e 33;
números e data das apresentações: 40, 41 e 42/051027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 40/051027.
Nomeação de um membro do conselho de administração Thae Olav

Cuiper, Tagus Park, Ed, piso 10, Oeiras, por cooptação em 28 de
Julho de 2005.
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Averbamento n.º 1, apresentação n.º 41/051027.
Cessação de funções do secretário da sociedade Albino Azevedo

Soares, por ter renunciado em 28 de Julho de 2005.
Apresentação n.º 42/051027.
Nomeação do secretário da sociedade João José Carvalho Pereira

Pascoal, Rua de Helena Vieira da Silva, 37, 2.º-A, Lisboa, por delibe-
ração de 28 de Julho de 2005, para o triénio em curso de 2004-2006.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2008393283

MOTASTEAK, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 652; identificação de pessoa colectiva n.º 507496434; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 60/051027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Tipo e denominação

1 — A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por quotas.
2 — A sociedade adopta a denominação de MOTASTEAK, Res-

tauração, L.da
ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede e formas locais de representação

1 — A sociedade tem sede na Avenida da Praia da Vitória, 71-A,
7.º, B, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a sua
sede para outro lugar dentro do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como estabelecer sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional.

3 — A criação e encerramento de sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, no território nacional,
poderá ser determinada por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de restau-
ração e de bar, comercialização de produtos alimentares, serviços de
representação e distribuição comercial e serviços conexos.

CAPÍTULO II

Capital social.e prestações suplementares

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social da sociedade é de sessenta e dois mil e quinhentos
euros, e encontra-se dividido nas seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de cinquenta mil euros de que
é titular o sócio José Carlos Fernandes da Mota;

b) Uma quota com o valor nominal de doze mil e quinhentos euros
de que é titular a sócia Terando, Comércio e Gestão Imobiliária, S. A.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas entre vivos e mortis causa

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — A transmissão de quotas a favor de terceiros, incluindo fami-

liares de sócios, independentemente da causa da transmissão, bem como
a criação de usufruto e penhores sobre as quotas, carecem do consen-
timento prévio da sociedade.

3 — A assembleia geral dos sócios deve deliberar sobre o consenti-
mento atrás referido no prazo de 30 dias sobre a data em que a soci-
edade tiver sido notificada para esse efeito. Se, após o decurso deste
prazo, a sociedade nada deliberar, a transmissão pretendida considera-
-se consentida.

4 — Se a sociedade recusar o consentimento previsto no número
anterior, deverá fazer adquirir a quota, tendo os sócios o direito de
preferir nessa aquisição, seguidos pela sociedade, ou de amortizá-la,
nos termos da lei.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou as quotas
de cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que
venha a verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio titular;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro procedimento

seja de que natureza for, que atinja a quota, desde que tal quota tenha
sido ou possa vir a ser sujeita a venda judicial;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto social;
d) Por acordo entre as partes;
e) Se, em virtude da divisão dos bens do casal de algum dos sócios,

motivada por divórcio ou separação, a quota vier a caber, no todo ou
em parte, ao seu cônjuge.

2 — O preço de amortização será correspondente ao valor nominal
da quota, acrescido do valor proporcional das reservas existentes no
último balanço aprovado antes do evento que deu lugar à amortização,
e será acrescido ou deduzido dos saldos credores ou devedores de qual-
quer conta do sócio.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir prestações suplementares aos sócios, até
ao limite de três vezes o capital social.

CAPÍTULO III

Assembleia geral e gerência

ARTIGO 9.º

Assembleia geral dos sócios

1 — Compete à assembleia geral deliberar sobre as matérias que a
lei e os estatutos lhe atribuem.

2 — A assembleia geral é convocada por qualquer dos seus geren-
tes, por meio de carta registada dirigida aos sócios com uma antece-
dência mínima de 15 dias relativamente à data em que a reunião deva
ter lugar.

3 — Os sócios podem fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por qualquer pessoa, mediante carta assinada e dirigida ao
presidente da assembleia.

4 — A assembleia geral considera-se reunida, podendo deliberar, em
primeira convocação, desde que estejam presentes ou representados
sócios que detenham, no mínimo, dois terços do capital social. Em
segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar qualquer que
seja o número de sócios presentes ou representados.

5 — Por deliberação da assembleia geral, as disposições supletivas
do Código das Sociedades Comerciais podem ser derrogadas.

ARTIGO 10.º

Maioria

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos correspondentes ao capital social, salvo quando a lei ou
os presentes estatutos exijam maioria qualificada.

2 — As deliberações da assembleia geral relativas aos actos a seguir
indicados serão tomadas por uma maioria correspondente a pelo
menos três quartos do capital social:

a) Alteração do contrato social;
b) Transformação, fusão ou dissolução da sociedade;
c) Aumento ou redução do capital social;
d) Emissão de obrigações;
e) Alienação ou aquisição de bens imóveis.

ARTIGO 11.º

Gerência e representação da sociedade

1 — A sociedade é administrada e representada por um gerente,
cabendo ao sócio José Carlos Fernandes da Mota o direito especial à
gerência.
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2 — O gerente será remunerada pelo seu cargo, podendo-lhe ser atri-
buídos, a título de remuneração, até 10 % dos lucros anuais da socieda-
de, para além de outra remuneração que a assembleia geral fixar.

3 — O gerente pode designar procuradores ou mandatários da soci-
edade para a prática de certos actos ou categorias de actos.

4 — A sociedade obriga-se pela intervenção dos seu gerente.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 12.º

Sano económico

O exercício económico corresponde ao ano civil.

ARTIGO 13.º

Lucros

A assembleia geral deliberará sobre a aplicação dos lucros anuais,
após a dedução de 5 % para a reserva legal, sendo livre de optar pela
sua distribuição ou não.

ARTIGO 14.º

Adiantamento sobre lucros

A assembleia geral pode autorizar o pagamento aos sócios de adi-
antamentos sobre lucros no decurso do exercício, com observância
das disposições legais pertinentes.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741099

CENTRO MÉDICO MARFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 650; identificação de pessoa colectiva n.º 507387333; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 18/051027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e é constituída por:

1.º Pedro António da Silva Machado.
2.º Augusto Jenner Machado Rêgo.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Centro Médico Marfim, L.da, com sede
na Travessa da Espera, 3, 2.º, D, freguesia da Encarnação, concelho
de Lisboa.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de clínica médica dentária e
outras especialidades.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro já entrado na caixa social, está dividido em duas quotas: uma
do valor nominal de quatro mil e quinhentos ouros pertencente ao
sócio Pedro António da Silva Machado e outra do valor nominal de
quinhentos euros pertencente ao sócio Augusto Jenner Machado Rêgo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme f:or
deliberado em assembleia geral pertence a ambos os sócios, os quais
são desde já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade em todos
os seus actos e contratos com a assinatura do gerente Pedro António
da Silva Machado.

2 — O gerente Pedro António da Silva Machado poderá ainda vin-
cular a sociedade:

a) Na compra, venda ou troca de quaisquer bens de natureza móvel
ou imóvel;

b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-
rar e rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais;

d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento, ou em

qualquer outro procedimento que permita a transmissão judicial for-
çada;

c) No caso do 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) No caso de partilha, resultante de divórcio ou separação de bens,
se a quota não for adjudicada a quem seja sócio;

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

mento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral;
i) Se o titular, for pessoa colectiva, se dissolver.
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 — O preço da quota amortizada será no caso da alínea a) o valor
acordado, e nos restantes casos o resultado do último balanço apro-
vado, e o pagamento da contrapartida é fraccionado em duas presta-
ções semestrais.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de cem mil euros.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010740467

CARNEGIE INVESTIMENTOS — GESTÃO
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 046; identificação de pessoa colectiva n.º 502116188; ins-
crições n.os 21 e 22; números e data das apresentações: 12 e 13/
040901.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 12/040901.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente — Pedro Augusto Santana

Figueiredo, Rua da Ilha dos Amores, lote 4.22.01, Vila Expo, Parque
das Nações, Moscavide; Bengt Mikael Randel e Bertil Hult.

Apresentação n.º 13/040901.
Nomeação de membros do conselho de administração António

Francisco Tourais, casado, Largo de Luzia Maria Martins, 2, 3.º, C,
Lisboa; José Francisco Gonçalves Martins, solteiro, maior, Urbaniza-
ção de São Sebastião, lote 15, 1.º, B, Portimão, por deliberação de 31
de Março de 2004, para o triénio em curso de 2003-2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007272253

COBERTURA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 839; identificação de pessoa colectiva n.º 501877819; ins-
crição n.º 09; número e data da apresentação: 10/050808.
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Certifico que foi registada a alteração do contrato e transformação
em sociedade anónima, da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação social de Cobertura — Socieda-
de de Mediação Imobiliária, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Silva Carvalho, 347,
3.º, direito, A, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da Administração poderá a sociedade
transferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou de concelho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais,
agências, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social)

1 — A sociedade tem por objecto a mediação na compra e venda
de imóveis.

2 — A sociedade, mediante prévia deliberação da administração,
poderá subscrever, adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, ac-
ções, quotas, partes sociais ou obrigações de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, bem como participações em soci-
edades reguladas por leis especiais, consórcios e agrupamentos com-
plementares de empresas, ou, ainda, associar-se a quaisquer pessoas,
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, sob qualquer for-
ma.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de sessenta mil euros, representados por
60 000 acções com o valor nominal de um euro cada uma.

2 — As acções podem ser representadas por títulos de 5, 10, 50,
100, 500, 1000, 5000, 10 000 e múltiplos de 1000 acções.

ARTIGO 5.º

Acções

1 — As acções serão tituladas e nominativas ou ao portador, mú-
tua e reciprocamente convertíveis nos termos legais.

2 — Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
presidente do conselho de administração, podendo, contudo, a assina-
tura ser aposta por meio de chancela por ele autorizada.

3 — A sociedade pode também emitir acções preferenciais sem voto
ou remíveis, bem como converter acções ordinárias em acções prefe-
renciais sem voto, nos termos e dentro dos limites da lei.

ARTIGO 6.º

Transmissão e oneração de acções

1 — Quando seja nominativas, a transmissão onerosa de acções entre
vivos a terceiros, bem como a constituição de usufruto e penhor so-
bre as mesmas, depende do consentimento da sociedade, prestado pela
assembleia geral no prazo de 30 dias a contar da data em que for
notificada para o efeito. Findo esse prazo, sem que a sociedade se
tenha pronunciado, a transmissão é livre.

2 — No caso de a sociedade recusar o consentimento previsto no
número anterior, deverá fazer adquirir as acções nos termos legais.

3 — Os accionistas têm preferência na transmissão de acções pre-
vista no número um, devendo pronunciar-se sobre o exercício da
mesma no prazo de 30 dias a contar da data em que lhes seja notifi-
cada a intenção de transmissão, com as condições do negócio.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 — A sociedade pode amortizar as acções nos casos de interdição
do respectivo titular, bem como de arresto, arrolamento ou penhora
de acções.

2 — A contrapartida da amortização prevista no número anterior
será a que resultar para as acções nos termos do último balanço apro-

vado e deverá ser paga em duas prestações semestrais iguais e suces-
sivas.

ARTIGO 8.º

Prestações acessórias

1 — A assembleia geral pode deliberar, por unanimidade, a realiza-
ção pelos accionistas de prestações acessórias de natureza pecuniária
até ao montante máximo de dez vezes o valor do capital social.

2 — As prestações acessórias mencionadas no número anterior serão
prestadas gratuita ou onerosamente, cabendo à assembleia geral fixar
o prazo em que as mesmas serão restituídas, não devendo tal prazo
exceder vinte anos.

ARTIGO 9.º

Obrigações

1 — A sociedade pode emitir obrigações em todas as modalidades
permitidas por lei, ou quaisquer títulos negociáveis, podendo ainda
financiar-se através de quaisquer outros meios legalmente permitidos.

2 — Os títulos representativos das obrigações serão assinados pela
administração, podendo tal assinatura ser aposta por chancela ou por
meios mecânicos autorizados.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Competência

1 — A assembleia geral dos accionistas delibera sobre as matérias
que lhe estão especialmente atribuídas pela lei e pelos presentes esta-
tutos e ainda sobre as que não competirem a outros órgãos sociais.

2 — Entre outras, compete à assembleia geral deliberar sobre a
alteração dos estatutos, fusão, cisão, transformação e dissolução da
sociedade, o relatório de gestão e as contas do exercício, a proposta
de aplicação de resultados, a eleição e a destituição dos titulares dos
órgãos sociais.

ARTIGO 11.º

Convocação

A convocação da assembleia geral é feita pelo presidente da res-
pectiva mesa ou por quem o substitua, por convocatória publicada
num jornal da sede da sociedade ou, quando as acções sejam nomina-
tivas, por carta registada dirigida aos accionistas e em ambos os casos
com uma antecedência mínima de cinco dias relativamente à data em
que a reunião deva realizar-se.

ARTIGO 12.º

Constituição

1 — Caso as acções sejam nominativas só podem participar nas
reuniões da assembleia geral os accionistas que se encontrem legiti-
mados para o efeito através da inscrição ou averbamento das suas
acções no respectivo registo.

2 — A cada acção corresponde um voto.
3 — Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral

por qualquer pessoa, mediante simples carta dirigida ao presidente da
mesa.

ARTIGO 13.º

Mesa

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por um período de dois anos, conforme deliberado
em assembleia geral, sendo reelegíveis.

ARTIGO 14.º

Quórum

A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira con-
vocação, logo que estejam presentes ou representados accionistas ti-
tulares de, pelo menos, setenta por cento do capital social e, em se-
gunda convocação, qualquer que seja o seu número.

ARTIGO 15.º

Deliberações

A assembleia geral delibera por maioria dos votos emitidos, salvo quan-
do se trate de deliberar sobre alteração do contrato de sociedade, designa-
damente, alterações de denominação, objecto, capital, seja aumento ou
redução, fusão, cisão, transformação e dissolução, em que delibera por
dois terços dos votos emitidos, em primeira ou segunda convocação.
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ARTIGO 16.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos sócios podem ser derrogados os pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 17.º

Conselho de administração

1 — A representação e a gestão da sociedade competem ao conse-
lho de administração, o qual é composto por três membros, eleitos
pela assembleia geral, pelo período de um ano, sendo reelegíveis.

2 — Os administradores são eleitos preferencialmente de entre os
accionistas.

3 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o seu presidente, o qual terá voto de qualidade.

4 — A assembleia geral deliberará sobre a remuneração dos admi-
nistradores, bem como sobre a necessidade de os mesmos prestarem
ou não caução.

5 — O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores, ou numa comissão executiva, a gestão corrente da soci-
edade.

ARTIGO 18.º

Competência do conselho de administração

Compete ao conselho de administração deliberar sobre quaisquer
matérias da administração da sociedade, nomeadamente sobre:

a) Pedido de convocação de assembleias gerais;
b) Relatórios e contas anuais;
c) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
d) Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade;
e) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes

importantes destes;
f) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
g) Modificações importantes na organização da empresa;
h) Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e impor-

tante com outras empresas;
i) Mudança de sede, nos termos previstos no contrato de sociedade;
j) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;
l) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira

deliberação do conselho.
ARTIGO 19.º

Funcionamento

1 — O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do por escrito e com a antecedência mínima de oito dias úteis.

2 — O conselho de administração poderá funcionar desde que este-
ja presente o respectivo presidente.

3 — Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 — É admitido o voto por correspondência.

ARTIGO 20.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção conjunta do presidente do conselho de admi-

nistração e qualquer outro administrador;
b) Pela intervenção isolada de um administrador delegado nos ter-

mos do artigo 17 n.º 5 dos presentes estatutos; ou ainda,
c) Por um procurador com poderes especiais, devendo o procura-

dor actuar em conformidade com o respectivo mandato.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 21.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos termos da
lei, por um fiscal único e um suplente, eleito pela assembleia geral,
por um período de dois anos, sendo reelegível.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e finais

ARTIGO 22.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Aplicação dos resultados apurados

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzidos cinco
por cento para o fundo de reserva legal, terão a aplicação que for
determinada em assembleia geral, podendo ser ou não deliberada a sua
distribuição.

ARTIGO 24.º

Distribuição antecipada de lucros

A assembleia geral pode deliberar a distribuição antecipada dos lu-
cros no decurso do exercício, nos termos e dentro dos limites legal-
mente previstos.

ARTIGO 25.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos pela lei.
2 — A assembleia que delibere a dissolução nomeará um ou mais

liquidatários, em número ímpar, cessando automaticamente as suas
funções o conselho de administração, mas conservando a assembleia
geral os poderes que legalmente lhe cabem durante o período da liqui-
dação. No que respeita ao procedimento e efeitos da liquidação obser-
var-se-ão as disposições da lei.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010775023

CADILPOR PORTUGAL — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 653; identificação de pessoa colectiva n.º 507478258; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 61/051027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Firma e forma jurídica

1 — A sociedade adopta a forma de sociedade comercial por quotas.
2 — A firma da sociedade Cadilpor Portugal — Comércio de Au-

tomóveis, L.da
ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede

1 — A sociedade tem sede na Avenida das Forças Armadas, 125,
12.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 — A gerência da sociedade pode transferir a sede para outro lo-
cal dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência pode criar ou extinguir sucursais, filiais, agências
ou quaisquer formas de representação permanente, em Portugal e no
estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a comercialização, importação,
distribuição, compra e venda de veículos automóveis, peças sobresse-
lentes e todas as demais actividades relacionadas com este objecto.
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2 — A sociedade pode adquirir participações sociais em sociedades
com objecto social diverso do seu, bem assim como em sociedades
sujeitas a lei especial, agrupamentos complementares de empresas e
grupos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros e encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, dividindo-se em duas quotas, uma quota no valor
nominal de quatro mil e setecentos euros, da sócia Kroymans España,
S. L., e uma quota no valor nominal de trezentos euros, da sócia
Kroymans Corporation, B. V.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suplemen-
tares, até ao montante de cinco milhões de euros, nos termos que
forem deliberados em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Deliberações dos sócios e gerência da sociedade

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente
ou a pedido de um sócio.

2 — Salvo quando a lei estabeleça procedimento ou prazo diverso,
as assembleias gerais serão convocadas no mínimo com um aviso
prévio de 15 dias, efectuado por escrito, mediante envio de carta
registada.

3 — Os sócios terão o direito de se fazer representar nas assem-
bleias gerais por procurador, que não carece de ser sócio da sociedade.
A procuração terá que constar de carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Deliberações dos sócios

1 — Sem prejuízo das matérias definidas por lei, as seguintes maté-
rias estarão sujeitas à deliberação dos sócios:

a) Determinação de prestações suplementares de capital e respec-
tivo reembolso;

b) Autorização para divisão ou cessão de quotas;
c) Exoneração de gerentes;
d) Aprovação do relatório anual da gerência, balanço e conta de

ganhos e perdas; distribuição de lucros e afectação de prejuízos;
e) Isenção de responsabilidade dos gerentes;
f) Acções judiciais contra os gerentes, bem como a respectiva tran-

sacção e/ou desistência;
g) Nomeação de gerentes, bem como a determinação do seu ven-

cimento;
h) Aquisição, venda ou criação de encargos sobre imóveis da soci-

edade, bem como a venda, criação de encargos ou arrendamento de
estabelecimento, incluindo o trespasse da sua exploração;

i) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e a
sua venda ou oneração.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade será exercida por dois ou mais geren-
tes, designados em assembleia geral.

2 — Os gerentes são nomeados por um período de quatro anos.
3 — A sociedade é legalmente vinculada:
a) Pelas assinaturas de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente no âmbito da delegação de pode-

res;
c) Pela assinatura de um gerente e de um procurador nos termos

dos poderes que lhe forem conferidos.
5 — Os gerentes não vinculam a sociedade em liberalidades ou na

prestação de garantias gerais ou pessoais que não sejam conexas ao
objecto da sociedade quando a favor de terceiros.

6 — Os gerentes podem nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos. Acresce que, no caso de gerência plural, os gerentes podem dele-
gar nalgum ou nalguns deles determinadas competências.

ARTIGO 10.º

Fiscal único

A sociedade poderá ter um fiscal único efectivo e um suplente que
poderá ser um revisor oficial de contas ou uma Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, que deverá ser eleito pela assembleia geral, por
um período de quatro anos e poderá ser re-eleito.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 11.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer natureza permi-
tidas pela lei portuguesa, mediante deliberação aprovada pelos sócios.

ARTIGO 12.º

Distribuição de lucros

Os lucros serão distribuídos de acordo com a decisão dos sócios em
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Exercício anual

O exercício da sociedade corresponde ao ano civil.

ARTIGO 14.º

Disposição transitória

São desde já nomeados Gerentes da Sociedade, para o quadriénio de
2005-2008: Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie Manders, casado, com
domicílio em Onder den Dael, 10, 1261 CN, Blaricum, Holanda,
Antonius Johanna Maria Van Der Steenhoven, casado, com domicí-
lio em Gen. Karel v/d Heijdenlaan, 16, 3743 KT, Baarn, Holanda, e
Arno Rudolf Monincx, casado, com domicílio em Meerdijk 6, 5144
NL Waalwijk, Holanda.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010528360

SINTRA

LINDHOLM — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula
n.º 507062930; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
051026.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima e a denominação
de LINDHOLM — Investimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Quinta da Beloura, Rua do
Centro Empresarial, Edificio 6, 2.º, escritório 13, freguesia de São
Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

2 — A sede social pode ser transferida para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes mediante decisão do
administrador único.

3 — O administrador único poderá ainda decidir a criação, transfe-
rência ou encerramento de sucursais, agências, delegações ou outras
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formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro, sem necessidade de deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra e venda de qualquertio
de bens imóveis, assim como a revenda dos adquiridos para esse fim,
a promoção, desenvolvimento, gestão e participação em projectos e
investimentos imobiliários, bem como todas as actividades com estes
relacionadas, incluindo a gestão e administração de bens imóveis pró-
prios ou alheios e ainda, a compra, venda e gestão de participações
sociais.

2 — A sociedade pode, por decisão do administrador único, parti-
cipar em agrupamentos complementares de empresas e em agrupa-
mentos europeus de interesse económico e, bem assim, adquirir ac-
ções ou quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer
que seja o respectivo objecto e ainda que sujeitas a leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta e quatro mil e seiscentos euros.

ARTIGO 6.º

1 — O capital social está representado por 10 920 acções com o
valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — A sociedade pode emitir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000,
10 000, 100 000, 500 000 e 1 000 000 de acções.

3 — Os títulos provisórios ou definitivos representativos de acções
ou obrigações serão assinados pelo administrador único, cuja assinatu-
ra poderá ser de chancela, ou por um ou mais mandatários da socie-
dade para o efeito designados.

4 — As acções serão tituladas ou escriturais, nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis a pedido do accionista inte-
ressado, nos termos, condições e limites da lei.

5 — Os custos da conversão, divisão e concentração de acções serão
suportados pelos interessados, segundo os critérios definidos pela as-
sembleia geral, e demais regulamentação das autoridades competen-
tes, salvo nos casos em que essas operações resultem de imposições
legais ou qualquer outra circunstância imputável à sociedade, devendo
então os custos ser suportados pela sociedade.

6 — A sociedade poderá emitir, nos termos da lei, todas as espéci-
es de acções, incluindo categorias de acções privilegiadas, designada-
mente acções preferenciais sem direito de voto.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá realizar, por decisão do administrador único,
todas as operações financeiras permitidas por lei, nomeadamente a
emissão de obrigações até ao limite máximo previsto na lei, na for-
ma que for determinada em assembleia geral e em todas as espécies
permitidas por lei, ou quaisquer outros títulos negociáveis incluindo
warrants autónomos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 — São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador
único e o fiscal único.

2 — A sociedade poderá ainda designar um Secretário nos tenros
do artigo 446-D, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais, o qual
exercerá as competências fixadas por lei.

3 — As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral,
do administrador único, do fiscal único e do Secretário serão fixadas
anualmente pela assembleia geral ou por uma comissão de três acci-
onistas por aquela nomeados.

4 — Em ano em que não sejam fixadas novas remunerações, en-
tender-se-á que subsistem as que hajam vigorado no ano precedente.

5 — Os mandatos dos membros dos órgãos sociais reportam-se ao
ano social, definido nos termos do artigo 17.º, n.º 1 contando-se des-

de o seu início e concluindo-se formalmente no dia 31 de Dezembro
do ano que corresponder ao respectivo termo.

A) Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a, pelo menos, um voto.

2 — A cada acção corresponde um voto.
3 — Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da

assembleia geral pela pessoa que, para o efeito, nomearem.
4 — Como instrumento de representação voluntária basta uma

carta, com assinatura, dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, accionistas ou não, eleitos por quatro anos pela as-
sembleia geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 — Quando tenha sido designado um secretário nos termos do
número dois do artigo 8.º dos estatutos, será este a exercer as funções
de secretário da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral reunirá no primeiro trimestre de cada ano a
fim de deliberar sobre as matérias que por lei são da sua competência.

2 — A assembleia geral deve, ainda, ser convocada sempre que tal
seja solicitado pelo administrador único, pelo fiscal único ou por ac-
cionistas que possuam acções correspondentes ao valor mínimo im-
posto para o efeito por lei imperativa.

B) Administração

ARTIGO 12.º

O administrador único é eleito por quatro anos pela assembleia geral
e pode ser reeleito por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

1 — Ao administrador único, órgão de representação da sociedade,
compete assegurar a gestão e administração dos negócios sociais,
podendo decidir sobre qualquer assunto da sua administração.

2 — O administrador único pode nomear mandatários ou procura-
dores da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias
de actos.

ARTIGO 14.º

A sociedade vincula-se
a) Pela assinatura do administrador único
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do

artigo anterior, em conformidade com os poderes constantes dos res-
pectivos mandatos.

C) Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, os quais serão revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos por quatro anos pela assembleia
geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

1 — O ano social coincide com o ano civil.
2 — O administrador único poderá, obtido parecer favorável do

fiscal único, deliberar que no decurso do exercício sejam feitos aos
accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos termos da lei.

ARTIGO 17.º

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 — A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente pelo administrador único em
exercício, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.
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ARTIGO 18.º

Os preceitos dispositivos da lei poderão ser derrogados por deli-
beração da assembleia geral.

CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 19.º

Até ao final do quadriénio de 2005-2008 a mesa da assembleia ge-
ral, o administrador único e o fiscal único terão a seguinte composi-
ção, ficando o respectivo administrador único, dispensado de prestar
caução:

a) Assembleia geral: presidente — João Maria de Souza e Holstein
Campilho, solteiro, maior, residente na Alameda da Duquesa de Pal-
mela, Conceição Velha, em Cascais; secretário — Pedro Montenegro
Valadas Martins, casado, residente na Avenida do General Daniel de
Sousa, 55, 2.º, esquerdo, Setúbal.

b) Administrador único: Miguel Maria de Sousa Ribeiro Teles NIF
133509311, casado, residente na Rua do Mato dos Longos, 8, Quinta
da Beloura, Sintra;

c) Fiscal único: efectivo — J. Bastos & Sousa Góis — Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, pessoa, colectiva n.º 502844787, ins-
crita na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob o número 104,
representada pelo Dr. Jaime de Macedo Santos Bastos, solteiro, maior,
inscrito na lista dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 599, re-
sidente na Rua de São Domingos de Benfica, 33, 2.º, C em Lisboa;
suplente — Ana Maria Celestino Alberto dos Santos, divorciada, con-
tribuinte 144668688, inscrita na lista de revisores oficias de contas
sob o número 917, residente na Avenida Visconde Valmor, 47, 7.º
direito em Lisboa.

4 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010215486

PORTALEGRE
PONTE DE SOR

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MONTE FALCÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 167;
identificação de pessoa colectiva n.º 501930671; data da entrada:
08112005.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Manuela dos
Santos Narciso. 2008221407

PORTO
MAIA

QUATRO JÊ’S — EXPLORACÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 812/
20050930; identificação de pessoa colectiva n.º 507493087; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/050930.

Certifico que por João Miguel Cardeano Jorge, Fernando Jorge Brito
Dias, Jorge Manuel da Silva Ferreira e José dos santos Graça Luna, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Quatro Jê’s — Exploração Hote-
leira, L.da

2 — Tem a sua sede na Avenida do Visconde Barreiros, 71, 3.º,
sala O, freguesia e concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, café,
snack bar, bar, bar-concerto, salão de jogos, gelataria; comércio de
produtos alimentares e bebidas, actividade associada às infra-estrutu-
ras de praias; concessão de praias.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito, é de cem mil euros,
dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de vinte e cinco
mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Que cada um dos sócios apenas realizou 50 % da sua entrada,
em dinheiro, devendo os restantes 50 % serem realizados no prazo de
seis meses.

3 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de novecentos mil euros.

4 — 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 ao sócio José dos Santos
Graça Luna que, desde já, fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165462

OS CACHOPOS — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
DE BEBÉ E CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 813/
20050930; identificação de pessoa colectiva n.º 507492269; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/050930.

Certifico que por Jorge Manuel Andrade Carneiro Dias e Maria João
Lopes da Silva Carneiro Dias foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Os Cachopos — Comércio de Vestuá-
rio de Bebé e Criança, L.da, com sede na Rua de António Marques,
84, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de vestuário e cal-
çado para bebé e criança.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 65 — 31 de Março de 20066934-(108)

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta ,em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes , em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

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

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165470

LAR DE TERCEIRA IDADE RETIRO DA PENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 08394/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503908339;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/051003.

Certifico que foi depositada a escritura donde consta a cessação de
funções da gerente Maria Claudina dos Santos Martins Simões, em 30
de Setembro de 2005, por renúncia.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165535

HIGIMAIA — ARTIGOS DE HIGIENE E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 586/
880923; identificação de pessoa colectiva n.º 502039051;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: of. 12, 13, 14, 15 e 16/051004.

Certifico que Germano Artur Soares da Silva Pinheiro cessou fun-
ções de gerente em 27 de Setembro de 2005, por renúncia, tendo sido
alterado o artigo 4.º, n.º 2, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

Mais certifico que foi designado gerente Ricardo Jorge Porfírio
Teixeira, em 27 de Setembro de 2005.

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

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165560

ESCÂNDALO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 814/
20040928; identificação de pessoa colectiva n.º 507061748; ins-
crições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 10 e 11/051004.

Certifico que a sociedade em epígrafe, que anteriormente se deno-
minava Escândalo — Comércio de Vestuário, L.da, foi transformada
em sociedade comercial por quotas, ficando a reger-se pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Escândalo — Comércio de Vestuá-
rio, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida de D. Manuel II, 1954,
freguesia e concelho da Maia.

§ 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 vestuário e aces-
sórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida por sócio ou por não sócios, ficando a
cargo da sócia única que se mantém como gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165551
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AMAFETEX — SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 056/
990315; identificação de pessoa colectiva n.º 504369687; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/051007.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo o extracto do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 7 de Outubro de 2005.

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165748

MISTERLIMPO — LIMPEZAS E RENOVAÇÃO
DE MATERIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 823/
20051006; identificação de pessoa colectiva n.º 507088239; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/051006.

Certifico que por Philippe Paul Daniel Jacob foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de MISTERLIMPO — Limpezas
e Renovação de Materiais, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Domingos Costa Aroso, 131, 1.º,
esquerdo, freguesia de Moreira, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de limpeza e renovação de todo
o tipo de materiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cinquenta mil euros.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165721

TEIXEIRA & MATEUS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 820/
20051004; identificação de pessoa colectiva n.º 507488393; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/051004.

Certifico que por Isabel Cristina de Oliveira Teixeira e José de
Oliveira Mateus foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Teixeira & Mateus — Sociedade de
Construções, L.da, com sede na Urbanização do Lidador, Rua Quatro,
casa 65, freguesia de Moreira, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta ,em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes , em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165632
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ACTUAL TRAINING — CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 821/
20051004; identificação de pessoa colectiva n.º 507488024; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/051004.

Certifico que por Pedro Miguel Alves de Carvalho Nunes e Nuno
Jorge Marques Coelho foi constituída a sociedade em epígrafe que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Actual Training — Consultoria e
Formação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Trindade Coelho, 93,
2.º, freguesia de Águas Santas, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria nas áreas de gestão
e formação profissional. Formação profissional. Representação de
marcas. Importação e exportação, comercialização de hardware e
software. Aluguer de equipamento, hardware e software. Aluguer de
espaço.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente, o não sócio Francisco Manuel
Ramos Rosa, casado, residente na Avenida de Cardoso Lopes, 28, 5.º,
na Amadora.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165624

VISCONDE JÓIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 826/
20051007; identificação de pessoa colectiva n.º 507495918; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/051007.

Certifico que por Maria Fernanda Ferreirinha Gonçalves Grulha
Almeida foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Visconde Jóias, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua do Dr. Carlos Felgueiras, 20, loja 21, freguesia e conce-
lho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de relógios e artigos de ourivesaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005 — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165799

MARCO DE CANAVESES

VIEIRA & ALMEIDA — COMÉRCIO DE PNEUS
E PEÇAS, L.DA

(actualmente CAFACO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02157/20041013; identificação de pessoa colectiva
n.º 506418006; números e data das apresentações: 03 e 05/
20051018.
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Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi regista-
da a cessação de funções de gerência de Firmino Vieira Pereira.

Causa: renúncia datada de 26 de Setembro de 2005.
Pela inscrição n.º 07 foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade, com unificação das

quotas do sócio Carlos Manuel Faria da Costa, sendo sócios Carlos
Manuel Faria da Costa, solteiro, maior, e Ricardo Filipe Faria da Cos-
ta, solteiro, maior.

Artigos alterados: 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma de quatro mil e
novecentos euros de que é titular o sócio Carlos Manuel Faria da Costa
e uma de cem euros de que é titular o sócio Ricardo Filipe Faria da
Costa.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º Permanece gerente o sócio Carlos Manuel Faria da Costa.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

bastante a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-

do em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900521

ALTINO’S — FORMAÇÃO DE CONDUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02302/20051019; identificação de pessoa colectiva
n.º 507446232; número e data da apresentação: 03/20051019.

Certifico que entre Manuel Altino Correia de Melo, casado em
comunhão de adquiridos com Maria Duarte de Andrade e Melo, e Ti-
ago Altino de Andrade e Melo, solteiro, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ALTINO’S — Formação de
Condutores, L.da, e terá a sua sede no lugar de Feira Nova, freguesia
de Ariz, deste concelho de Marco de Canaveses.

§ único. Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de exploração da indús-
tria de condução automóvel e a formação, prevenção e segurança
rodoviária.

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações em
outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cin-
co mil euros, corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
valor nominal de dois mil e setecentos e cinquenta euros perten-
cente ao sócio Manuel Altino Correia de Melo e outra no valor
nominal de dois mil duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio
Tiago Altino de Andrade e Melo.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo dos gerentes
a designar em assembleia-geral, com ou sem remuneração e dispensa-
dos ou não de caução conforme for também deliberado em assembleia
geral, sendo necessária a assinatura de um gerente para obrigar a so-
ciedade.

§ único. Ficam contudo desde já designado gerente sócio Manuel
Altino Correia de Melo.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas, no todo ou em parte, carece em relação
a estranhos, do consentimento da sociedade; nas cessões onerosas a
não sócios, os não cedentes gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, fican-
do, desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado para fazer face a despesas com a consti-
tuição e instalação da sociedade.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, desde de que a chamada seja de-
liberada por unanimidade dos votos representativos do capital social.

Conferida. Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900440

SCRP — SOCIEDADE COMERCIAL DE RESTAURAÇÃO
DE PIARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00880/961003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503810851.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007732874

CONSTRUÇÕES CONFRIGOIANENSE — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 02301/20051012; identificação de pessoa colectiva n.º 507471083;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20051012.

Certifico que António Manuel de Jesus Moreira, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Construções Confrigoianense —
 Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Dr. Adelino Príncipe, sala 38, fre-
guesia de Tuías, concelho do Marco de Canaveses.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação, em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
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ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididas pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de ca-
pital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cem mil euros.

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos socieda-
de, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto social.

Conferida. Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900408

LAMOSOTEX — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01345/20000817; identificação de pessoa colectiva
n.º 505026325; número e data da apresentação: 01/20051108.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registado o seguinte acto:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação de contas: 31 de Outubro de 2005.

Conferida. Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007900688

CAFÉ RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00694/931008; identificação de pessoa colectiva
n.º 503069175; número e data da apresentação: 02/20051107.

Certifico que pela inscrição n.º 6 foi registada a dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 28 de Julho de 2005.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900572

LAGES DO MONTE — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02310/20051104; identificação de pessoa colectiva
n.º 507495012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20051104.

Certifico que entre José Fernando Rocha Monteiro, e mulher Ma-
ria Manuela Alves de Matos, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contra-
to:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Lages do Monte — Sociedade
Construções e Imobiliária, L.da, e terá a sua sede no Edifício Lage do
Monte, lugar de Requim, freguesia de Favões, deste concelho de Mar-
co de Canaveses.

§ único. Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto actividades imobiliárias por conta pró-
pria, construção e engenharia civil.

§ único. A Sociedade poderá adquirir livremente participações em
outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo cada uma de
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo dos gerentes
a designar em assembleia geral, com ou sem remuneração e dispensa-
dos ou não de caução conforme for também deliberado em assembleia
geral, sendo necessária a assinatura de um gerente para obrigar a So-
ciedade.

§ único. Fica contudo desde já designado gerente o sócio José Fer-
nando Rocha Monteiro.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas, no todo ou em parte, carece em relação
a estranhos, do consentimento da sociedade; nas cessões onerosas a
não sócios, os não cedentes gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da Sociedade.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, desde de que a chamada seja de-
liberada por unanimidade dos votos representativos do capital social.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900246

SUBLIME — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02051/20031009; identificação de pessoa colectiva
n.º 506481611; número e data da apresentação: 02/20051104.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registada a dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 30 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2010708733

FARIA & PINTOS, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01208/990702; identificação de pessoa colectiva
n.º 504426133; número e data da apresentação: 02/20051010.

Certifico que pela inscrição n.º 12 foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios Fernanda

Emília Vieira Moreira, solteira, maior, e Maria Emília Vieira Morei-
ra, casada em comunhão geral com António Faria Couto.

Artigo alterado: § 2.º do 8.º

ARTIGO 8.º

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
obrigatória a assinatura da sócia Fernanda Emília Moreira Faria.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007897849

FRUTAS QUEIRÓS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00728/940509; identificação de pessoa colectiva
n.º 503193615; número e data da apresentação: 01/20051104.
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Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi regista-
do o seguinte acto:

Deslocação de sede para a Rua do Coronel Fernando Monterroso,
654, Tabuado, Marco de Canaveses.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2010706536

PAREDES

CASPRÉDIO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01537/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503234850; data da
apresentação: 20051107.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa. 2008921417

PORTO — 1.A SECÇÃO

ENTREMONTE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 638/020117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505097001; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
20051025; pasta n.º 11 638.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 1.º, 2.º e 4.º, n.º 1, passando a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta firma ENTREMONTE — Investimentos Imo-
biliários, L.da, com sede na Praceta de Bernarda Ferreira Lacerda, 36,
da freguesia de Paranhos, do concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária, compra e venda
de terrenos e imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, urbaniza-
ções e loteamentos.

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Outubro de 2005. — O Adjunto, António Manuel da Silva
Ferreira Simões. 2008940861

DULIVIRA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 469/20050415; identificação de pessoa colectiva
n.º 507250036; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
20051025; pasta n.º 13 469.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, por escritura
de 11 de Setembro de 2005, lavrada no Cartório do Notário do Cen-
tro de Formalidades de Empresas do Porto, se procedeu ao aumento
de capital no montante de € 400 000 com o reforço de € 300 000
em dinheiro e emissão de 12 000 novas acções. Mais, foram altera-
dos os artigos 2.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária; activida-
des de engenharia e técnicas afins; urbanizações, compra e venda de
imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento de imó-
veis; produção e distribuição de energia eléctrica, investimentos ho-

teleiros, de restauração e similares; produção e distribuição de energi-
as renováveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil euros, dividido em dezasseis mil acções de ordinárias ao
portador, do valor nominal de vinte e cinco euros cada uma.

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

Está conforme. É o que cumpre certificar.

26 de Outubro de 2005. — O Adjunto, António Manuel da Silva
Ferreira Simões. 2008940870

ALBERICH & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 927; identificação de pessoa colectiva n.º 501320920; nú-
mero e data da apresentação: 2434/20051003.

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

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008048616

PORTO — 2.A SECÇÃO

VÍTOR MARTINS — ARQUITECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 708/050905; identificação de pessoa colectiva n.º 502003332;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 16/050905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o artigo 2.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Óscar da Silva, 321, freguesia de Paranhos,
concelho do Porto, podendo ser transferida dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por deliberação da administração.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078434

VIEIRA DE CASTRO & C.A — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 845/990521; identificação de pessoa colectiva n.º 504612115;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/050930.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 3.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
um mil quatrocentos e oitenta e seis euros e setenta e seis cêntimos,
dividido em cinco quotas, uma do valor nominal de mil trezentos e
setenta e um euros e sessenta e nove cêntimos e outra do valor no-
minal de oito mil euros, pertencentes ao sócio José Luís Ferreira Mateus
e Vieira de Castro, uma do valor nominal de nove mil trezentos e
setenta e um euros e sessenta e nove cêntimos pertencente à sócia
Maria Ângela Alves de Sousa Couto e Castro, e duas do valor nomi-
nal de mil trezentos e setenta e um euros e sessenta e nove cêntimos
pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Manuel Ferreira Ma-
theus Vieira de Castro e João Tiago Ferreira Mateus Vieira de Castro.

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

Está conforme.

4 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078523
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MARJOTER — SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 083/001229; identificação de pessoa colectiva n.º 504966847;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/050905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Designação da fiscalização, por deliberação de 30 de Março de 2004:
Fiscal único: efectivo — José Acácio da Rocha Ferreira, casado,

revisor oficial de contas; suplente — Domingos de Oliveira Santos
Silva, solteiro, maior, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078388

TÁXIS ALBERTO FRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 407/020909; identificação de pessoa colectiva
n.º 506225925; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 09 e 10/050905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registos de:

Cessação de funções de gerente de Américo José Monteiro da Mota,
em 17 de Agosto de 2005, por renúncia; e

Designação de gerente de Maria Helena Miranda Brandão Araújo,
deliberada em 8 de Agosto de 2005.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078426

INTERNATIONAL FOOT — GESTÃO E ASSESSORIA
DE CARREIRAS DESPORTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 918/990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504502905;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/050905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005-
-2007:

Conselho de administração: presidente — Rui Manuel Neno Car-
doso; vice-presidentes — Nélson Eduardo Pinto Almeida e Maria de
Fátima Silva Passos Cardoso, todos casados.

Fiscal único: efectivo — Isabel Maria Brito Gonçalves Pinto, sol-
teira, maior, revisora oficial de contas; suplente — Álvaro Falcão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Guy Alberto Fernandes de Poças Falcão, casado, revisor ofici-
al de contas.

Data da deliberação: 23 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056171

JOSÉ LUÍS ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 081/800402; identificação de pessoa colectiva n.º 500982120;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 03/050905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o artigo 6.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 6.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais, mas não termina pela
morte ou interdição de qualquer sócio, ficando a sociedade nestes casos
com o direito de amortizar a quota do falecido ou interdito aos seus
herdeiros ou representantes, pagando-lhes o correspondente valor a

determinar por balanço especial elaborado à data do falecimento ou
interdição.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056180

MAISMETAL, METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 624/900516, identificação de pessoa colectiva
n.º 502348046; inscrição n.º 21; número e data da apresentação:
02/050905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005-
-2007:

Conselho de administração: presidente — José Ismael de Magalhães
Teixeira Mendes, casado; administradores — Judite Cristina de Maga-
lhães Mendes, divorciada, e Augusto da Conceição Sousa Cirne, casa-
do.

Fiscal único: efectivo — António Anjos, F. Brandão & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António José dos Anjos, casado, revisor oficial de contas; suplente —
Jónatas de Jesus Margarida, casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078361

ROCHAS & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 836/620811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500233772; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 16, número e
data da apresentação: 28/050705.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerente de José Arezes Polónia, em 19 de
Setembro de 2002, por renúncia.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010658701

SOFTCAD, APLICAÇÕES E SOFTWARE DE CAD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 01453/890808; identificação de pessoa colectiva n.º 502201126;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 08/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 2005.

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056449

MATOS COELHO — GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 745/801024; inscrições n.os 7 e 9; números e data das apre-
sentações: 05 e 07/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes registos:

Regresso à actividade.
Data da deliberação: 17 de Maio de 2005.
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Aumento de capital, após o reforço com € 4501,20, em dinheiro,
subscrito da seguinte forma:

€ 3201,20, pelo sócio Rui Luís, a acrescer à sua quota; e
€ 650, por cada uma das novas sócias Ana Luísa e Marta Helena,

que assim entram para a sociedade;
E alteração do contrato, passando o artigo 4.º, a ter a seguinte

redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
três mil e setecentos euros, pertencente ao sócio Rui Luís Matos
Coelho, e duas iguais do valor nominal de seiscentos e cinquenta eu-
ros, pertencentes uma a cada uma das sócias Ana Luísa Bordalo Maia
Coelho e Marta Helena Bordalo Maia Coelho.

§ único. (Mantém-se.)

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056546

PALMEIRA, BRITO & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 831/051021; identificação de pessoa colectiva n.º 507427548;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 16/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade e designação de gerente, cujos ar-
tigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Palmeira, Brito & Paiva, L.da, com
sede na Rua da Constituição, 63, 3.º, freguesia do Bonfim, concelho
do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos de
restauração e bebidas; comércio, importação, exportação e represen-
tação de vestuário, acessórios de moda e artigos de marroquinaria;
actividades de design, arquitectura e fotografia.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e um euros, e está dividido em três quotas iguais do valor
nominal de mil, seiscentos sessenta e sete euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

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

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Artur Miguel
Leite Palmeira e Filipe Alexandre Paiva da Silva, que desde já são
nomeados gerentes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-

os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

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

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056481

PEMAC — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 090/940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503160962;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 15/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2005.

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056473

NORBAT — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 277/010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505377934;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 09/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para Viela do Santeiro, 117, armazém 1,
freguesia de Leça do Balio, Matosinhos.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056457

PORTUGA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 479/960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503623008;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/051021.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 19 de Outubro de 2005.

Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056570

INDEVE — INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 830/040609; identificação de pessoa colectiva
n.º 506647323; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 17 e 18/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Deslocação da sede para a Rua de Santos Pousada, 157, freguesia
do Bonfim, Porto.

Aumento de capital, após o reforço com € 37 500, em dinheiro,
subscrito pelos sócios da seguinte forma:

Carlos Paulo — € 16 000;
Manuel José — € 5000;
Nuno Manuel — € 15 000;
Paulo Sérgio — € 1500.
E alteração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte re-

dacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e dois mil e quinhentos euros, e está dividido em quatro quotas:

a) Uma do valor nominal de dezassete mil, setecentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio Carlos Paulo Mesquita da Silva;

b) Uma do valor nominal de seis mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Manuel José Vaz Ferreira;

c) Uma do valor nominal de dezasseis mil euros pertencente ao
sócio Nuno Manuel Leitão Florêncio;

d) Uma do valor nominal de dois mil duzentos e cinquenta euros
pertencente ao sócio Paulo Sérgio Teixeira de Sousa.

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056520

SIBIOGEST — CONSULTORES, MANUTENÇÃO
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 008/990729; identificação de pessoa colectiva
n.º 504560409; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/
051017.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 17 de Outubro de 2005.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056414

ORLANDO VON DOELINGER, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 811/051011; identificação de pessoa colectiva n.º 507468490;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 48/051011.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

Constituição de sociedade

No dia 7 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui

Jorge Pereira Mendes, respectivo notário, compareceu como outor-
gante:

Orlando José Pereira Von Doelinger, solteiro, maior, natural da
freguesia e concelho de Fafe e residente na Rua de Duque de Salda-
nha, 283, da cidade do Porto, titular do bilhete de identidade
n.º 7685847, emitido em 22 de Fevereiro de 2002, pelos Serviços
de Identificação Civil do Porto, contribuinte fiscal n.º 187069590,
com a cédula profissional n.º 34809, emitida pela Ordem dos Mé-
dicos.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu aludido
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal por

quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Orlando Von Doelinger, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Bonjardim, 432, 5.º, A, da freguesia
de Santo Ildefonso, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços médicos de psiquiatria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

2 — Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão do
sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056309

WL — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 707/050905; identificação de pessoa colectiva n.º 506589269;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 15/050905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

Constituição de sociedade

No dia 5 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste cartório, compareceu como ou-
torgante:

Wan Lin, casada com Alexandre José da Cruz Guimarães sob o
regime de separação de bens, natural de Sichuan, na China, de nacio-
nalidade chinesa, residente na Rua de Damião de Góis, 363-A, 13.º,
C, em Cedofeita, no Porto, titular da autorização de residência
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n.º 25354, emitida em 1 de Fevereiro de 2002 pelos SEF do Porto,
número de identificação fiscal 237006421.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do aludido docu-
mento de Identificação.

Declarou a outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal por

quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 — Tem a sua sede na Rua de Damião de Góis, 363-A, 13.º, C,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria para os negóci-
os e a gestão; Importação, exportação, representação e comerci-
alização de uma grande variedade de produtos, entre os quais,
máquinas e equipamentos industriais.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.

2 — A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, compete à sócia ou a não sócios, ficando desde já
nomeada gerente a sócia.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078418

PAULO GONÇALVES ALBANO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 561/010711; identificação de pessoa colectiva
n.º 505579456; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/
050905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 5 de Setembro de 2005.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078396

MICHÈLE & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 666/050812; identificação de pessoa colectiva
n.º 507440323; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
42/050812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Michèle & Sandra, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Senhora da Luz, 219, freguesia de
Foz do Douro, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de decora-
ção, vestuário e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de sete mil e quinhentos euros, correspondente à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de cinco mil euros, pertencente à sócia
Michéle Wurtz; e outra do valor nominal de dois mil e quinhentos euros
pertencente à sócia Sandra Maria Garcia Nunes da Costa Marques.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Michèle Wurtz
que, desde já, fica nomeada gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

herdeiros legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2010658973
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SENSO — INSTITUTO DE TRATAMENTO DE EXCESSO
DE PESO E OBESIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 623/040304; identificação de pessoa colectiva n.º 506809340;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, após o reforço com € 56 250, em dinheiro,
subscrito por LASERSISTEM — Equipamentos de Medicina e Estéti-
ca, Unipessoal, L.da, com sede na Alameda do Padre Manuel Simões,
161, Vila Nova de Famalicão, que, assim é admitida como nova só-
cia, com uma quota de igual valor e alteração do contrato, passando
o artigo 5.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e cinquen-
ta e seis mil duzentos e cinquenta euros, dividido em oito quotas,
sendo uma do valor nominal de trinta e três mil euros, pertencen-
te à sócia BELIVE — Sociedade de Gestão de Unidades de Saúde,
L.da, outra de vinte mil euros, pertence à sócia Graça Maria Cor-
reia de Vargas, outra do valor nominal de dezanove mil e nove-
centos euros, pertencente ao sócio Joaquim Manuel Teixeira Car-
valho, outra do valor nominal de vinte mil euros, pertencente ao
sócio José Maria Pinto Correia, outra do valor nominal de três
mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Luís Miguel de No-
ronha de Resende Horta, outra do valor nominal de três mil e
quinhentos euros, pertencente à sócia Isabel Maria Pereira Alves
de Almeida, outra do valor nominal de cem euros, pertencente à
sócia Ana Maria Pereira Ferreira Pestana da Silva, e outra do va-
lor nominal de cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta euros,
pertencente à sócia LASERSISTEM — Equipamentos de Medicina
e Estética, Unipessoal, L.da

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056503

MOTORANG — COMÉRCIO DE PEÇAS
E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 899/820824; identificação de pessoa colectiva n.º 501327649;
averbamento n.º 04 à inscrição n.º 1, número e data da apresenta-
ção: 04/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua do Monte dos Burgos, 225
a 231, freguesia de Ramalde, Porto.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056554

PROGEFIN — PROJECTOS E GESTÃO FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 829/051021; identificação de pessoa colectiva n.º 503409642;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 02/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração da sede para a Rua de Gonçalo Cristóvão, 236,
8.º, sala 8.3, freguesia de Santo Ildefonso, Porto.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056562

NETMEIA — NOVA EMPRESA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 471/970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503957160;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 01/051021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2005-2008:

Administrador único: António Maria do Vale Cortez, casado, Rua
de Agostinho Campos, 351, 8.º, esquerdo, Porto.

Fiscal único: efectivo — Velosa, Nadais e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Paulo Manuel Carva-
lho da Silva, divorciado, revisor oficial de contas; suplente — José
Manuel Varandas Marques, solteiro, maior, revisor oficial de contas,
ambos com domicílio profissional na Rua de Mouzinho de Albuquer-
que, 113, 5.º, sala 918, Porto.

Data da deliberação: 30 de Agosto de 2005.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056430

ISIPSA — INSTITUTO DE SAÚDE INTEGRAL
 DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 665/050812; identificação de pessoa colectiva n.º 507386418;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 41/050812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

CAPÍTULO I

Firma, sede, formas locais de representação
e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ISIPSA — Instituto de Saúde Integral
de Portugal, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e representação

1 — A sociedade tem a sua sede na Praça da República, 75, fregue-
sia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 — A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da administração.

3 — A sociedade, também por simples deliberação da administra-
ção, poderá criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções, bem como quaisquer outras formas de representação, no terri-
tório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 — O objecto da sociedade consiste na actividade de gestão de
unidades de saúde; prestação de serviços no âmbito da saúde huma-
na, cuidados médico-cirúrgicos, de enfermagem, de estética, de psi-
cologia e orientação vocacional; acção social para idosos, para a
infância, juventude de deficientes; análises clínicas, hídricas e de
resíduos orgânicos e inorgânicos; controlo da qualidade alimentar e
inspecção sanitária; fabrico e comércio de material médico-cirúrgico,
ortopédico, protésico e cosméticos; consultadoria clínica e certifi-
cação da qualidade; docência, investigação científica, ensaios clíni-
cos, informação médica e formação profissional; organização de
eventos, feiras e exposições.

2 — A sociedade pode adquirir e alienar participações no capital
de outras sociedades, ainda que de responsabilidade ilimitada ou regu-
ladas por leis especiais, que tenham objecto igual ou diferente do seu,
bem como associar-se com outras pessoas para, nomeadamente, for-
mar novas sociedades, agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, associações sem fins
lucrativos, consórcios, associações em participação e outras formas
institucionais de cooperação.
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de duzentos
mil euros, dividido e representado por 200 000 acções de um euro cada.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 — As acções, com o valor nominal de um euro cada uma, são
nominativas e convertíveis ao portador, e vice-versa, por decisão da
assembleia geral por maioria qualificada de dois terços.

2 — As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000, 5000, 10 000 e 20 000 acções.

3 — Os títulos serão assinados pelo administrador único ou por dois
administradores, consoante o caso, e autenticados com o carimbo da
sociedade.

4 — Por deliberação da assembleia geral, as acções poderão reves-
tir a forma meramente escriturai, sem incorporação em títulos, nos
termos e condições estabelecidas na lei.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias, aumento de capital e obrigações

Aos titulares de acções nominativas, poderão ser exigidas presta-
ções acessórias, além das entradas, sob a forma de prestações suple-
mentares de capital, até ao limite máximo de dois milhões de euros,
conforme o deliberado em assembleia geral por maioria qualificada de
dois terços.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Estrutura

ARTIGO 7.º

Enumeração

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o administrador único, ou
conselho de administração, e o fiscal único.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Composição

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 — Cabe um voto a cada grupo de cem acções.
3 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas só po-

dem assistir às assembleias gerais e participar na discussão dos assun-
tos indicados na ordem do dia se o presidente da mesa os autorizar
antes do início dos trabalhos.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

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

2 — Os membros da mesa poderão não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

Quórum constitutivo

Para que as assembleias gerais se considerem validamente constituí-
das, em primeira convocação, é necessário que se encontrem presen-
tes ou representados accionistas que detenham acções corresponden-
tes a mais de 50 % do capital social.

SECÇÃO III

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

Composição e regras especiais de eleição

1 — A gestão das actividades da sociedade compete a um adminis-
trador único ou a um conselho de administração, conforme opção da
assembleia geral, que proceda à sua eleição.

2 — O conselho de administração, a existir, será composto por três
membros, um dos quais será designado presidente e dois vogais.

3 — Mediante deliberação da assembleia geral tomada por maioria,
aquando da sua eleição, poderá o número de membros do conselho de
administração ser alargado para cinco ou sete membros.

4 — A opção e a eleição do administrador único é feita em assem-
bleia geral por maioria qualificada de dois terços.

ARTIGO 12.º

Competências

1 — Compete ao administrador único, ou ao conselho de adminis-
tração, exercer em geral os mais amplos poderes de gestão da socie-
dade, previstos na lei e, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir com-
promissos arbitrais;

b) Adquirir, promover, locar, alienar ou onerar bens móveis;
c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Deliberar sobre o apoio técnico ou financeiro a prestar a soci-

edades em que seja titular de acções, quotas ou partes sociais, nome-
adamente realizando reuniões, cedendo pessoal, concedendo avales,
fianças, empréstimos ou suprimentos;

e) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras
sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja
o objecto social;

f) Aprovar as regras gerais a que devem obedecer os contratos a
celebrar com quaisquer accionistas;

g) Negociar com quaisquer instituições de crédito, bancárias ou
para-bancárias, todas e quaisquer operações de financiamento que
entender necessárias, designadamente contraindo empréstimos ou
outras obrigações, nos termos, condições e forma que reputar con-
venientes; e

h) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou
entidades, nos termos do artigo 3.º n.º 2, deste contrato de socie-
dade.

2 — O administrador único, ou o conselho de administração, não
poderá, sem aprovação, em assembleia geral, por maioria qualificada
de pelo menos dois terços:

a) Adquirir, promover, locar, alienar ou onerar bens imóveis;
b) Hipotecar, ou de qualquer outra forma dar como garantia os

imóveis da sociedade;
c) Outras operações que impliquem transferência de propriedade e

oneração de imóveis.
ARTIGO 13.º

Funcionamento do conselho de administração

1 — O conselho de administração reunirá, apenas, sempre que o
exercício das suas atribuições o exija, mediante convocação do presi-
dente, de dois administradores ou do fiscal único, assim se afastando
a exigência da realização de uma reunião mensal prevista no n.º 2 do
artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 — A reunião terá lugar no local, hora e data indicados na convo-
catória.

3 — As convocatórias, salvo nos casos urgentes, deverão ser envi-
adas com, pelo menos, 15 dias de antecedência, em relação à data
prevista para a reunião.

4 — O conselho de administração não pode funcionar nem delibe-
rar sem a presença da maioria dos administradores.

5 — Qualquer administrador poderá fazer-se representar por um
outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente; mas, cada
instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais que uma vez.

6 — As deliberações do conselho de administração constarão de
actas assinadas por todos os que nelas hajam participado.

ARTIGO 14.º

Caução

1 — A assembleia geral que eleja o administrador único, ou o con-
selho de administração, poderá dispensar a caução da responsabilidade
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prevista na lei; não sendo dispensada a caução, a responsabilidade de
cada administrador será caucionada pela forma que a assembleia geral
vier a fixar.

2 — A caução determinada poderá ser substituída pelo administra-
dor por um contrato de seguro a favor da sociedade, suportando esta
os encargos na parte em que a indemnização exceda cinco mil euros.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade fica vinculada:
a) Pela intervenção do administrador único ou pela simples assina-

tura do presidente do conselho de administração, consoante o caso;
b) Pela intervenção conjunta de dois membros do conselho de

administração;
c) Pela simples assinatura de um administrador delegado.
2 — Para actos de mero expediente, basta a assinatura de um só

administrador, considerando-se mero expediente a assinatura de cor-
respondência corrente, endosso em cheques ou vales de correio, para
serem levados em conta da sociedade, endosso de letras ou de outros
títulos de crédito para cobrança e recibo de créditos de que a socie-
dade seja titular.

SECÇÃO IV

Fiscal único

ARTIGO 16.º

Competências

1 — A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único, que deve ser um revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas, e que exerce as competências previstas
na lei.

2 — O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de
contas, e que exercerá igualmente as competências previstas na lei.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

Duração dos mandatos

1 — O mandato dos órgãos sociais durará um quadriénio, sendo
permitida a reeleição uma ou mais vezes.

2 — As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais, com ex-
cepção do administrador único e fiscal único, serão preenchidas por
quem o próprio órgão designe por cooptação.

ARTIGO 18.º

Remuneração dos membros dos corpos sociais

1 — Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados, ou
não, pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado na assem-
bleia geral que os eleja.

2 — No caso da assembleia geral estabelecer que o exercício
das funções será remunerado, a fixação das remunerações poderá
ser delegada numa Comissão de Remunerações, composta por três
accionistas, eleitos em assembleia geral pelo período de quatro
anos.

3 — A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixa
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma gratifica-
ção por aplicação de resultados, determinada em conformidade com a
regra estabelecida no n.º 3 do artigo 399.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Mais certifico que, para integrarem os corpos sociais e a mesa da
assembleia geral, ficam nomeados os seguintes membros para o qua-
driénio de 2005-2008, ficando o conselho de administração dispensa-
do de prestar caução:

Mesa da assembleia geral: presidente — Pedro Miguel Fernandes
Grade; vice-presidente — Carlos José Letra Mateus; secretário — Ma-
ria Zélia Almeida Pinto Bilhoto, acima identificados;

Conselho de administração: presidente: — José Manuel Almeida
Pinto Bilhoto; vogais — Jorge André Gomes Barbosa Moreira e Eduar-
do Jorge Lima da Costa, já acima identificados.

Fiscal único: efectivo — Santos Carvalho & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, n.º 71, com sede no Campo de 24 de
Agosto, 129, 7.º, no Porto, representada por Armando Luís Vieira de
Magalhães, casado, revisor oficial de contas, n.º 676, com domicílio
profissional no mesmo Campo de 24 de Agosto, 129, 7.º, no Porto;
e suplente — Cláudia Costa Oliveira, casada, revisor oficial de contas
n.º 1185, com domicílio no Campo de 24 de Agosto, 129, 7.º,
sala 704, no Porto.

Está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2010658990

INICIALPINTA — PINTURA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 165/010129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505222655; inscrições n.os 7 e 9; números e data das apresen-
tações: 43 e 45/050812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registo de:

Aumento de capital.
Capital: € 30 000, após o reforço com € 22 500, em dinheiro,

subscrito pelo sócio Nuno Miguel Capitão Pereira, a acrescer à sua
quota, ficando:

Sócios e quotas:
Nuno Miguel Capitão Pereira — € 24 000;
José António Pereira — € 6000.
Alteração do contrato, passando o corpo do artigo 1.º, n.º 1 do

artigo 3.º e artigo 4.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INICIALPINTA — Pintura e Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Amparo, 167, freguesia de
Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
trinta mil euros, correspondente à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de vinte e quatro mil euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel
Capitão Pereira; e outra do valor nominal de seis mil euros, perten-
cente ao sócio Joaquim Pinto Capitão Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, já no-
meados gerentes.

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

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056163

MADALONA — TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 643/050803; identificação de pessoa colectiva
n.º 507386426; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
13/050803.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a filma MADALONA — Trading, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Vimeiro, 63, freguesia de Campa-
nhã, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentação, comercialização e agente de comércio por grosso de uma
grande variedade de produtos, nomeadamente produtos alimentares,
bebidas e veículos automóveis.

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
três mil euros, pertencente ao sócio António José Pinto, e outra do
valor nominal de dois mil euros, pertencente à sócia Sílvia Maria
Correia Pereira Lopes Pinto.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeado gerente o sócio António José
Pinto.

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

Está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2010658892

TEMOSLUCRO — CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 774/050928; identificação de pessoa colectiva n.º 507436318;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 18/050928.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

Documento particular — Contrato de sociedade
unipessoal

Teresa Maria de Oliveira Santos, solteira, maior, natural da freguesia
de Massarelos, concelho do Porto, residente na Rua de Serafim Pereira
Coutinho, 210, 4.º, esquerdo, frente, maior, em Rio Tinto, concelho
de Gondomar, bilhete de identidade n.º 3852660, de 11 de Abril de 2005,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, de nacionalidade por-
tuguesa, com o número de contribuinte 146884051, constitui uma so-
ciedade unipessoal por quotas, número de identificação de pessoa co-
lectiva 507436318, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TEMOSLUCRO — Contabilidade,
Unipessoal, L.da, pessoa colectiva n.º 507436318, tem a sua sede na
Rua de D. João IV, 786, 2.º, direito, da freguesia do Bonfim, conce-
lho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de contabilidade, consultoria
fiscal, para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertence à sócia única,
desde já, nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme ela
deliberar.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de cinco vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social, depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e a adquirir para esta
qualquer móveis ou direitos, imóveis ou direitos, mesmo antes do
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008030598

ORGANIZAÇÃO GANDARELA — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 757/000728; identificação de pessoa colectiva
n.º 505089904; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
050928.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o artigo 2.º, a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária, adminis-
tração de imóveis por conta de outrem.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008030610

PEMIREST RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 775/050928; identificação de pessoa colectiva
n.º 507467850; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
19/050928.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

Constituição de sociedade

No dia 28 de Setembro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, Notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Pedro Gonçalo dos Santos Bravo Santana Balancho, casado no
regime de comunhão de adquiridos com Raquel Margarida Teixeira
Rodrigues de Brito, natural da freguesia de Alvalade, concelho de Lis-
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boa, residente na Rua da Aldeia Nova, 105, em Coronado (São Ma-
mede), Trofa, titular da carta de condução L-1288614 5, emitida pela
Direcção-Geral de Viação de Lisboa em 18 de Outubro de 1991, con-
tribuinte fiscal n.º 201718448;

2.º Vítor Domingos Ribeiro da Silva, casado no regime de comunhão
de adquiridos com Stela de Fátima Góis Coelho da Silva, natural da fre-
guesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Rua
Sargento Barbosa, 214, 2.º, em Canelas, Vila Nova de Gaia, titular do
bilhete de identidade n.º 9943417, emitido pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa em 24 de Outubro de 2003, contribuinte fiscal
n.º 203967933.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pemirest Restauração, L.da, com sede
na Rua Direita de Pereiró, 2021, 1.º, esquerdo, freguesia de Ramalde,
concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos de
restauração e bebidas; Compra e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios e a não sócia
Sandra Isabel de Campos dos Santos Silva, casada, residente na Rua
Professor Abel Salazar, 41, 2.º, direito, em Valbom, Gondomar, con-
tribuinte fiscal n.º 202433544.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, 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 mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008030601

WETHE — DESIGN E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 750/050921; identificação de pessoa colectiva
n.º 507427181; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
16/050921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

Documento complementar organizado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, para instruir a escritura pública de
constituição da sociedade WETHE — Design e Moda, L.da

CLÁUSULA 1.A

Firma

A sociedade adopta a firma WETHE — Design e Moda, L.da

CLÁUSULA 2.A

Sede

1 — A sede é na Rua da Cerca, 5, freguesia de Foz do Douro, con-
celho do Porto.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação no terri-
tório nacional ou estrangeiro, sem prévia autorização da assembleia
geral.

CLÁUSULA 3.A

Objecto social

O objecto social consiste na prestação de serviços nas áreas de
arquitectura e design, nomeadamente de interiores, gráfico, multimé-
dia e moda; comercialização, representação, importação, exportação
de objectos de decoração, mobiliário, vestuário, acessórios de moda,
calçado e artigos de marroquinaria.

CLÁUSULA 4.A

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de dois mil quinhentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Teresa
Paula Pimentel Ferreira Ramos de Sousa Palha, e outra do valor no-
minal de dois mil quatrocentos e cinquenta euros, pertencente à sócia
Helena Maria César de Almeida Santos.

CLÁUSULA 5.A

Prestações suplementares

Os sócios podem deliberar, em assembleia geral, por maioria sim-
ples dos votos, por uma ou mais vezes, que lhes sejam exigidas pres-
tações suplementares, até ao quíntuplo do capital social.

CLÁUSULA 6.A

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas, no todo ou em parte, a favor de não só-
cios, carece do consentimento prévio da sociedade.

2 — Os sócios gozam de direito de preferência na cessão de quotas
a estranhos.

CLÁUSULA 7.A

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos se-
guintes:

a) Falência, insolvência, interdição, inabilitação ou saída voluntá-
ria do respectivo titular;

b) Acordo com o titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora ou arresto, ou de

qualquer outra diligência cautelar, ou quando, por qualquer razão, es-
teja sujeita a venda ou adjudicação judiciais;

d) Quando o titular da quota, directa ou indirectamente, impeça o
regular andamento dos negócios da sociedade ou promova o seu des-
crédito.

2 — A contrapartida da amortização será a seguinte:
a) No caso das alíneas a), c) e d), o valor nominal da quota;
b) No caso da alínea b), o valor que for livremente acordado entre

as partes.
3 — O pagamento da contrapartida da amortização será efectu-

ado em duas prestações semestrais, vencendo-se a primeira, seis
meses após a data da deliberação.
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CLÁUSULA 8.A

Falecimento

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade
poderá adquirir ou amortizar a quota sendo o respectivo preço ou con-
trapartida de amortização calculado e pago nos termos previstos nas
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 235.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

CLÁUSULA 9.A

Gerência

1 — A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada, e a sua
representação, em juízo e fora dele, será exercida por um ou mais
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 — Ficam, desde já, nomeadas gerentes as sócias Teresa Paula
Pimentel Ferreira Ramos de Sousa Palha e Helena Maria César de
Almeida Santos.

3 — A gerência poderá adquirir para a sociedade, ainda que para
seu uso, quaisquer viaturas e aliená-las, celebrar, nos termos e con-
dições que entender, contratos de leasing, de aluguer de longa dura-
ção ou de aluguer operacional, quer para bens móveis ou imóveis,
adquirir ou ceder por trepasse quaisquer estabelecimentos, celebrar
contratos de trabalho, confessar, desistir e transigir em quaisquer
pleitos judiciais.

4 — A gerência fica desde já autorizada a subscrever ou adqui-
rir participações noutras sociedades, mesmo com objecto dife-
rente do da sociedade, bem como alienar ou onerar essas partici-
pações.

5 — Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2010659040

GLOBOFIL, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente designada GLOBOFIL — COMÉRCIO
DE SISTEMAS DE FILTRAGEM DE ÁGUA, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 59 218/050118; identificação de pessoa colectiva
n.º 507173023; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
17/050921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o corpo do artigo 1.º e
artigo 2.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GLOBOFIL, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Serpa Pinto, 495, freguesia de Cedofeita, concelho
do Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção, representações e assistência técnica de uma grande variedade
de produtos, nomeadamente máquinas e sistemas de filtragem de
água, suas peças e acessórios, produtos de climatização, esteriliza-
dores, electrodomésticos, produtos para massagem e bem-estar fí-
sico, vestuário, calçado, acessórios de moda, material e equipamen-
to industrial, veículos automóveis, suas peças e acessórios, produtos
para decoração e para o lar, material e equipamento informático,
artesanato, jogos DVD, CD, vídeos e equipamentos electrónicos,
fotográficos e de telecomunicações; comércio de venda automáti-
ca de produtos alimentares e bebidas, aluguer de DVD, CD, vídeos
e jogos recreativos; exploração de salão de jogos, projecção de
filmes e vídeos.

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

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008030016

OPL — ORGANIZAÇÃO E PLANEAMENTO
DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 016/910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502589299;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/050921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Óscar da Silva, 227, fre-
guesia de Paranhos, Porto.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2010659007

PICUCAS — VESTUÁRIO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 48 698/910111; identificação de pessoa colectiva
n.º 502430770; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 05 e 06/050915.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os registos de:

Cessação de funções de gerente de Maria Filomena Fraga Pinho
Branco da Silva, em 1 de Setembro de 2005, por renúncia; e designa-
ção de gerente: Cláudio Jorge Pinho Branco da Silva, por deliberação
de 1 de Setembro de 2005.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078493

PROMOTOP — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 59 735/050915; identificação de pessoa colectiva
n.º 504745964; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
09/050915.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectu-
ado o registo de alteração do contrato, passando o n.º 1 do arti-
go 1.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PROMOTOP — Empreendimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua de César das Neves,
163, 3.º, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078507

GONÇALVES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 032/770803; identificação de pessoa colectiva n.º 500669058;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 33 e inscrição n.º 34; números e
data das apresentações: 03 e 04/050915.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os registos de:

Cessação de funções de gerente de Alice Gomes de Castro, em 8 de
Agosto de 2005, por renúncia; e
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Designação de gerente: João Manuel Peixoto Barbosa, casado, por
deliberação de 8 de Agosto de 2005.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078485

MELHORIA CONTÍNUA — INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 677/990311; identificação de pessoa colectiva
n.º 504589210; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 13 e 14/050915.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguinte registos:

Cessação de funções de gerente de Virgínia de Jesus Ribeirinha, em
15 de Junho de 2005, por renúncia; e

Designação de gerente: o sócio Eduardo Luís Ribeirinha Cardoso de
Carvalho, por deliberação de 15 de Junho de 2005.

Está conforme.

6 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008056236

NAU — CONSULTORES INDEPENDENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 59 734/050915; identificação de pessoa colectiva
n.º 507213742; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/050915.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nau — Consultores Independentes, L.da,
e tem a sua sede na Praça de Mouzinho de Albuquerque, 154, fregue-
sia de Cedofeita, concelho do Porto.

§ único. A gerência, por simples deliberação, poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências ou outras formas legais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Prestação de serviços de consultado-
ria económica e financeira, organização, gestão e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é de
dez mil euros, dividido em três quotas: uma de nove mil euros, da soci-
edade Casa da Nau — Projectos e Eventos Culturais, L.da, e duas iguais de
quinhentos euros cada, uma de cada um dos sócios, Joaquim Coroa de
Matos Pinheiro e Maria Helena Bentes Falé de Matos Pinheiro.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de quinhentos mil euros.

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser celebrados
contratos de suprimento com a sociedade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, a não sócios, carece do consentimento da so-
ciedade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Maria Helena Bentes
Falé de Matos Pinheiro.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-
quer outra forma de apreensão judicial;

b) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço como tal e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias,
um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2008078469



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 65 — 31 de Março de 2006 6934-(125)

INCM

DISSERTAÇÃO SOBRE
AS PAIXÕES

INVESTIGAÇÃO SOBRE
OS PRINCÍPIOS DA MORAL
DAVID HUME
Tradução de JOÃO PAULO MONTEIRO

e de PEDRO GALVÃO

O PENSAMENTO FILOSÓFICO-JURÍDICO
PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO

ANA PAULA LOUREIRO DE SOUSA

SOBRE OS VALORES E PRESSUPOSTOS
DA VIDA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

E OUTROS ENSAIOS
EDUARDO ABRANCHES DE SOVERAL

Prefácio de LUÍS DE ARAÚJO

INVESTIGAÇÃO SOBRE
O ENTENDIMENTO

HUMANO
DAVID HUME

Tradução e introdução
de JOÃO PAULO MONTEIRO

ÉTICA
UMA INTRODUÇÃO

LUÍS DE ARAÚJO

ESBOÇO
DE UMA FILOSOFIA

DIALÉCTICA
ANTÓNIO JOSÉ DE BRITO



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 65 — 31 de Março de 20066934-(126)

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 7,56

JAIME SALAZAR SAMPAIO

TEATRO COMPLETO
Introdução e organização de SEBASTIANA FADDA

4 vols.




