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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

MAFRACANTAT — ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUSICAL

Certifico que, no dia 22 de Setembro de 1998, a fl. 41 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 182-F, do Cartório No-
tarial de Mafra a cargo da notária licenciada Arlete da Encarnação
Marques Farto, foi constituída uma associação sem fins lucrativos,
com a denominação MAFRACANTAT — Associação de Desenvol-
vimento da Cultura Musical, com sede na Urbanização Belavista, lote
5, rés-do-chão, esquerdo, nesta vila, freguesia e concelho de Mafra,
cujo fim é a criação, desenvolvimento e divulgação da cultura musi-
cal.

Que os associados podem ser efectivos, beneméritos e honorários,
e incorrem em acção disciplinar podendo ser-lhes aplicadas as san-
ções seguintes:

a) Advertência;
b) Repreensão registada.
c) Suspensão.

Está conforme o original, o que certifico, não havendo nada que
restrinja ou condicione o que foi certificado.

22 de Setembro de 1998. — A Notária, Arlete da Encarnação
Marques Farto. 3000135400

AGIL — ASSOCIAÇÃO GERADORA
DE INDIVÍDUOS EM LIBERDADE

Certifico que, por escritura de 27 de Outubro de 2005, exarada a
fl. 96, do livro n.º 18, do Cartório Notarial de Fátima Correia, sito
na Quinta da Araucária, lote 1, loja 2, a cargo da notária licenciada
Maria de Fátima Barbosa Fidalgo Correia, procedeu-se à constituição
da associação com a denominação em epígrafe, que tem a sua sede na
Quinta da Guia, 1.º, esquerdo, em Vila Real, com a duração por tempo
indeterminado.

Tem como objecto: actividades culturais, recreativas e de defesa
do ambiente. São órgãos da AGIL: a direcção, o conselho fiscal e a
assembleia geral. Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia
a fixar em assembleia geral.

27 de Outubro de 2005. — A Colaboradora, Helena Margarida
Machado Vilela. 3000185790

A.  F. D. A. C. — ASSOCIAÇÃO FILHOS,
DESCENDENTES E AMIGOS DE CANHOBE

Certifico que, por escritura de alteração de estatutos de 23 de Ja-
neiro de 2006, exarada a fl. 63 e seguintes do livro de escrituras di-
versas n.º 85-A do Cartório Notarial de Lisboa de Júlia Silva, a asso-

ciação com a denominação de A. F. D. A. C. — Associação Filhos,
Descendentes e Amigos de Canhobe, número de identificação de pes-
soa colectiva 506993370, com sede na Rua de José Maria Duarte,
torre 2, 4.º, C, Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira,
alterou os seus estatutos, quanto aos artigos 1.º, 4.º, 7.º, 10.º, 22.º,
23.º, 27.º, 32.º e adita um novo artigo, que passa a ser o 33.º, que
passaram a ter a redacção constante do documento complementar
que faz parte integrante da referida escritura de alteração de estatu-
tos.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2006. — A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000192467

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS COMBATENTES
DO ALGARVE

Certifico que, nos termos do disposto no artigo 100.º, n.º 1, do
Código do Notariado, que no dia 12 de Dezembro de 2005, foi exa-
rada uma escritura de rectificação, lavrada a fls. 71-v.º do livro n.º 21,
do Cartório Notarial a cargo da notária Maria Margarida Fresco Bor-
linha Henriques, da escritura de constituição de associação com a
denominação Associação dos Antigos Combatentes do Algarve, com
sede na Rua da Fábrica, 60, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de
Portimão, pessoa colectiva n.º 507353790, no sentido de passar a
constar que o artigo 32.º dos estatutos tem a seguinte redacção:

ARTIGO 32.º

a) (Mantém-se.)
b) As deliberações sobre as matérias constantes nas alíneas e), f),

g), e h) do artigo 28.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorá-
vel de pelo menos, três quartos do número de todos os associados.

c) (Mantém-se.)

Está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — Pela Notária, (Assinatura ilegível.)
3000194016

A UNIÃO DESPORTIVA DE SÃO MAMEDE

Certifico que, no dia 13 de Fevereiro do ano em curso, a fl. 40 do
livro de notas para escrituras n.º 24-G, do Cartório Notarial de Mar-
garida Maria Nunes Correia Pinto Regueiro, foram alterados os esta-
tutos da associação denominada A União Desportiva de São Mamede,
número de identificação de pessoa colectiva 501460713, com sede
no lugar de Sobreira, freguesia de São Mamede de Negrelos, concelho
de Santo Tirso.

13 de Fevereiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela de Castro
Martins. 3000194429
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ASSOCIAÇÃO IGREJA CRISTÃ DE ALPHAVILLE

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 55 a fls. 56-v.º,
do livro de escrituras diversas n.º 21, do Cartório Notarial da Maia do
licenciado Edgar Ângelo Gonçalves Maia Santos, António Alberto do
Couto Barros, contribuinte fiscal n.º 148447880, casado, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na Rua de 15 de Novembro, 193, 3.º, Cedofeita, Porto, portador do
bilhete de identidade n.º 218735, emitido em 3 de Novembro de 2003,
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto; António Serafim dos
Santos Sá, contribuinte fiscal n.º 182161358, casado, natural da fre-
guesia de São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, residente na
Rua da Ilha São Miguel, 161, 3.º, cidade de Ermesinde, portador da
carta de condução n.º P-674309, emitida em 14 de Janeiro de 1988,
e com validade até 4 de Outubro de 2008, pelos Serviços do Porto da
direcção de Viação do Norte; Maria Eduarda Mendes Moreira Barros,
contribuinte fiscal n.º 148447830, casada, natural da freguesia de
Massarelos, concelho do Porto, residente na Rua de 15 de Novem-
bro, 193, 3.º, Cedofeita, Porto, portadora do bilhete de identidade
n.º 924364, emitido em 25 de Junho de 1997, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil do Porto; Maria Alberta Leite Pereira Santos Sá, con-
tribuinte fiscal n.º 162217692, casada, natural da freguesia de Fânze-
res, concelho de Gondomar, residente na Rua da Ilha de São Miguel,
161, 3.º, esquerdo, na cidade de Ermesinde; e Irene Maria da Silva
Coelho, contribuinte fiscal n.º 165598662, solteira, maior, natural da
freguesia de Massarelos, concelho do Porto, residente na Rua de Sá e
Melo, 461, 1.º, esquerdo, Gueifães, Maia, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 8371889, emitido em 10 de Janeiro de 2003, pelos Servi-
ços de Identificação Civil do Porto; constituíram uma associação que
se vai denominar Associação Igreja Cristã de Alphaville, com sede no
concelho da Maia, na Rua de Augusto Simões, 423, 1.º, cujo objecto
consiste em divulgar o evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo em
todo o território Nacional e Regiões Autónomas, promover cultos de
louvor adoração a Deus, promover por todos os meios legais ao seu
alcance o estabelecimento do Reino de Deus na Terra, cooperando
com os demais ministérios dessa missão, ensinar, treinar, preparar e
equipar homens e mulheres, para servirem uma ou mais responsabili-
dades, cabíveis como ministros, usar estações de rádio, televisão, in-
ternet, filmes, gravações, editar e publicar, jornais, revistas, livros,
panfletos e outros meios de comunicação para divulgar e pregar as
Boas Novas de Deus. Implementar e apoiar a formação de Igrejas,
podendo receber contribuições e doações desde que a procedência seja
notoriamente lícita e compatível com os princípios cristãos. Criar
instituições de apoio social, tais como: orfanatos, infantários, ATL,
lares de terceira idade, centros de recuperação a toxicodependentes,
centros dia, pousadas e seminários teológicos podendo ser proprietá-
rio e ou locatária de quaisquer bens móveis e ou imóveis a qual se
regerá pelo clausulado constante de um documento complementar
anexo à presente escritura, da qual faz parte integrante.

Está conforme o original, na parte a que me reporto.

15 de Fevereiro de 2006. — O Colaborador do Notário, (Assinatura
ilegível.) 3000195315

SER BEBÉ — ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
PARA A SAÚDE MENTAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Certifico que, por escritura de 24 de Fevereiro de 2006, lavrada a
fl. 10, do livro de notas para escrituras diversas n.º 102-J do Cartório
Notarial de Carla Cristina Soares, foi constituída a associação que se
rege, entre outras, pelas cláusulas seguintes:

Denominação: Ser Bebé — Associação Portuguesa para a Saúde
Mental da Primeira Infância.

Sede social: Rua do Dr. Vítor Fontes, 17, rés-do-chão, direito, Lisboa.
Duração: tempo indeterminado.
Tem por objecto:
a) Sensibilizar a sociedade em geral para a relevância da saúde

mental da primeira infância como período crucial do desenvolvimen-
to psicossocial dos indivíduos;

b) Promover e apoiar o desenvolvimento de programas de saúde
mental na primeira infância;

c) Promover e apoiar programas de prevenção e intervenção para
os profissionais que intervêm na área da primeira infância, na psico-
patologia e nas perturbações do desenvolvimento;

d) Promover reuniões científicas e divulgar conhecimentos na área
da primeira infância;

e) Desenvolver e incentivar a articulação com associações congé-
nere nacionais e internacionais.

Órgãos da associação; a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

Forma de obrigar: a associação obriga-se através da assinatura do
seu presidente em exercício, e de um outro membro da direcção.

Está conforme o original.

A Notária, Carla Cristina Soares. 3000196050

CLUBE DESPORTIVO DA GRAÇA

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Lisboa
de Marta Chalaça, em 5 de Janeiro de 2006, exarada a fl. 85 e seguin-
tes do livro de notas para escrituras diversas n.º 62-A, foi rectificada
uma associação sem fins lucrativos, com a denominação Clube Des-
portivo da Graça, número de identificação de pessoa colectiva
501303812, com sede na Rua da Senhora da Glória, 16 e 18, em Lisboa,
freguesia de São Vicente de Fora, cujos estatutos iniciais foram apro-
vados por despacho de 19 de Março de 1945 do Ministro da Educa-
ção, publicado no Diário do Governo, 2.ª série, n.º 69, de 24 de Março
do mesmo ano, registada no Governo Civil de Lisboa e modificados
por escritura de 13 de Outubro de 2005, lavrada a fl. 90 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 42-A deste cartório.

Que, por esta mesma escritura, procederam à rectificação da alte-
ração dos estatutos formalizada pela citada escritura de 13 de Outu-
bro de 2005, lavrada neste cartório a fl. 90 e seguintes do livro de
notas para escrituras diversas n.º 42-A, mas tão somente no que con-
cerne ao artigo 3.º, ao qual deram a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

São órgãos da associação, a mesa da assembleia geral, composta
por um presidente e dois secretários, a direcção, composta por um
presidente, um tesoureiro, um secretário geral e quatro vice presiden-
tes, e o conselho fiscal composto por um presidente, um secretário e
um relator, podendo ser criados conselhos permanentes para coadju-
var a direcção.

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

9 de Março de 2006. — A Notária, Maria Marta de Matos Ferreira
Chalaça das Neves. 3000197245

PRIORATO PORTUGUÊS DA ORDEM HOSPITALÁRIA
E MILITAR DE SÃO LÁZARO DE JERUSALÉM

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Lisboa
de Marta Chalaça, em 9 de Março de 2006, exarada a fl. 78 e seguin-
tes do livro de notas para escrituras diversas n.º 75-A, foi constituída
uma associação sem fins lucrativos, com a denominação Priorato
Português da Ordem Hospitalária e Militar de São Lázaro de Jerusa-
lém, associação com sede na Avenida de D. Sebastião, 105, rés-do-
-chão, freguesia da Costa da Caparica, concelho de Almada, e que tem
por fins desenvolver actividades humanitárias e de auxílio social,
nomeadamente criando e mantendo Hospitais Lazaretos ou de São
Lázaro, ajudar caritativamente populações mais carecidas e cooperar
quer a nível nacional quer internacional com associações congéneres
ou similares e efectivar colóquios, seminários, congressos e editar
revistas ou livros próprios com o seu objecto social e estatutário.

Podem ser membros da associação todas as pessoas que, propondo-
-se contribuir pára a realização dos fins institucionais por meio de
quotas, donativos ou serviços, requeiram à direcção a sua admissão
como seus associados.

A assembleia geral, sob proposta da direcção, pode conferir o títu-
lo de associado honorário às pessoas que, não sendo membros da as-
sociação, contribuam relevantemente para a realização dos seus fins,
através de liberalidades, de serviços prestados desinteressadamente ou
de qualquer outro procedimento altruísta, as quais, todavia, não go-
zam dos direitos, nem estão sujeitas aos deveres consignados nos ar-
tigos 5.º e 6.º destes estatutos.

A qualidade de associado não é transmissível, quer por acto entre
vivos, quer por sucessão.

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à associa-
ção não tem direito a reaver as quotizações que haja pago, sem pre-
juízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao tempo
em que foi membro da associação.

Os associados que sejam também trabalhadores ou beneficiários da
associação não podem votar nas deliberações respeitantes a retribui-
ções de trabalho, regalias sociais ou quaisquer benefícios que lhes res-
peitem.
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Os associados podem fazer-se representar por outros associados nas
reuniões da assembleia geral, sendo bastante, para tanto, uma carta
dirigida ao respectivo presidente, mas cada associado não pode repre-
sentar mais do que um associado.

Os associados não podem votar, por si ou como representantes de
outrem, nas matérias que directamente lhes digam respeito ou nas quais
sejam interessados os respectivos cônjuges, ascendentes, descenden-
tes ou equiparados.

A qualidade de associado comprova-se pela inscrição no livro de
registo de associados, a efectuar pela direcção.

Os associados podem ser excluídos por deliberação da assembleia geral.
A exclusão tem de ser fundada: em violação grave e dolosa da lei,

dos estatutos da associação ou dos seus regulamentos internos; na falta
de pagamento de uma ou mais quotas ou de quaisquer outros encargos
há mais de uma ano, se, depois de notificado pela direcção para efec-
tuar o seu pagamento, o associado não o fizer no prazo de 30 dias.

A exclusão terá de ser precedida de processo escrito, do qual cons-
tem a indicação das infracções, a sua qualificação, a prova produzida,
a defesa do arguido e a proposta de aplicação da medida de exclusão.

O processo previsto no número anterior não se aplica quando a
causa de exclusão consista no atraso de pagamento de quotas ou ou-
tros encargos, tal como estiver fixado nestes estatutos, sendo, po-
rém, obrigatório o aviso prévio, a enviar para o domicílio do infrac-
tor, sob registo, com indicação do período em que poderá regular a
sua situação.

A proposta de exclusão a exarar no processo será fundamentada e
notificada por escrito ao arguido com uma antecedência de, pelo
menos, oito dias em relação à data da assembleia geral que sobre ela
deva deliberar.

A exclusão deve ser deliberada no prazo máximo de um ano a contar
da data em que algum dos membros da direcção tiver conhecimento
do facto que a permite.

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

13 de Março de 2006. — A Notária, Maria Marta de Matos Ferreira
Chalaça das Neves. 3000197691

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DE FIGUEIRA

Sede: lugar da Igreja, freguesia de Figueira, concelho
de Penafiel

Certifico, por escritura outorgada em 16 de Março de 2006, inici-
ada a fl. 43, do livro de escrituras diversas n.º 705-D, do Cartório
Notarial de Penafiel, a cargo da notária licenciada Maria Margarida
Oliveira da Rocha Morgado de Sousa, foi aditada uma alínea ao arti-
go 3.º dos estatutos da associação em epígrafe, que na ordem ficou a
ser alínea d), cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

a) ...................................................................................................
b) ...................................................................................................
c) ...................................................................................................
d) Promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

Na parte omitida da referida escritura, nada há que amplie, modi-
fique ou condicione a parte transcrita.

Está conforme o original.

16 de Março de 2006. — A Notária, Maria Margarida Oliveira da
Rocha Morgado de Sousa. 3000197877

ASSOCIAÇÃO DE CANTADORES AO DESAFIO
E TOCADORES DE CONCERTINA DA BEIRA ALTA

Certifico que, por escritura de 15 de Março de 2006, lavrada de
fl. 96 a fl. 97-v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 130-D,
e seus respectivos averbamentos, do Cartório Notarial de Castro Daire,
foi constituída por tempo indeterminado a contar da data da escritu-
ra, uma associação denominada Associação de Cantadores ao Desafio
e Tocadores de Concertina da Beira Alta, terá sede e funcionamento

na Rua do Padre Américo, bloco 14, 1.º, direito, nesta vila, freguesia
e concelho de Castro Daire, e tem por objecto estabelecer relações
com todos os grupos culturais e recreativos e desenvolver com estes
um intercâmbio cultural recreativo e musical.

Está conforme o original.

16 de Março de 2006. — A Ajudante, Trindade de Oliveira Teixeira
e Silva. 3000198129

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SÃO JULIÃO
DE PAÇÓ

Certifico que, no dia 17 de Março do ano 2006, por escritura exa-
rada de fl. 19 a fl. 20 do livro de notas n.º 72-D, do Cartório Notarial
de Vinhais, foi constituída uma associação que adopta a denominação
de Centro Social e Cultural de São Julião de Paçó, com sede na povo-
ação e freguesia de Paçó, concelho de Vinhais e que tem por objecto
social: centro de dia; centro de noite; lar de idosos; actividades de
âmbito cultural; actividades de âmbito social; actividades, de âmbito
desportivo; actividades de tempos livres; jardim de infância.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota mensal e de
uma jóia, a estabelecer em assembleia geral e as condições essenciais
para a admissão, exoneração e exclusão dos mesmos, dependerão do
regulamento geral interno, cuja aprovação e alteração, são da com-
petência da assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Março de 2006. — O Ajudante, Vítor Augusto Barreira
Garcia. 3000198170

 UNIVERSIDADE SÉNIOR DE OEIRAS/ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

Certifico que, no dia 10 de Março de 2006, por escritura pública
lavrada no Cartório Notarial de Oeiras a cargo da notária licenciada
Izabel Maria Lopes de Campos Barreto, a fl. 48 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 15, foram remodelados totalmente os es-
tatutos da associação.

Denominação: Universidade Sénior de Oeiras/Associação Cultural.
Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 6, na freguesia de Oeiras e

São Julião de Barra, concelho de Oeiras.
São objectivos da associação:
1 — Promover a valorização e actualização de conhecimentos,

saberes e aptidões, tendo em vista o enriquecimento pessoal e o en-
quadramento social.

2 — Para a realização dos seus objectivos, a associação propõe-se
criar e manter:

a) Condições para o exercício de actividades intelectuais e físicas,
intercâmbio de conhecimentos, estabelecimento de uma vida social
de grupo, promoção de actividades dirigidas à sensibilidade e estimu-
lantes de possibilidades criadores;

b) Interesse pelo nosso património cultural.
Podem ser associados: as pessoas singulares e colectivas que inter-

vieram no acto de constituição da associação ou que forem posterior-
mente admitidas nos termos do disposto nos artigos seguintes.

São beneficiários/utentes todos os que, mediante inscrição e paga-
mento de uma anuidade, beneficiem dos fins e actividades da associa-
ção.

Perdem a qualidade de associados: perdem a qualidade de associados
aqueles que pedirem a sua exoneração ou forem excluídos.

Está conforme.

10 de Março de 2006. — A Notária, Izabel Maria Lopes de Campos
Barreto. 3000198231

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVA
DA SEQUEIRA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada no 1.º Cartório Nota-
rial de Competência Especializada da Guarda, exarada a fl. 9 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 30-A, foram alterados os estatu-
tos da referida associação, remodelando-os totalmente e alterando o
objecto, da associação sem fins lucrativos, com a denominação em



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 87 — 5 de Maio de 20068850-(6)

epígrafe, com sede na Rua da Professora Laurentina, 18, Sequeira,
freguesia de São Miguel da Guarda, concelho da Guarda, número de
identificação de pessoa colectiva 506520927, e que tem por objecto:

ARTIGO 2.º

1 — A Associação Cultural, Social e Recreativa da Sequeira tem
por objectivos a melhoria das condições culturais, sociais, recreati-
vas, económicas, desportivas, assistência e desenvolvimento local e
o seu âmbito de acção abrange o concelho da Guarda.

2 — São considerados fins principais os de segurança social.

ARTIGO 3.º

Para realização dos seus objectivos, a instituição propõe-se a criar
e manter as seguintes actividades:

a) Centro de dia;
b) Centro de actividades de tempos livres;
c) Creche/jardim-de-infância;
d) Cultura e desporto;
e) Actividades recreativas;
f) Outros.

Está conforme.

24 de Março de 2006. — O Ajudante, Luís Pedro Matos Soares.
3000198397

 ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VALE DO PEREIRO

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fl. 8 do livro de notas
n.º 62-D, do Cartório Notarial de Arraiolos, foi efectuada uma escri-
tura de alteração de estatutos da associação denominada Associação
de Caçadores de Vale do Pereiro, com sede na Aldeia de Vale do Pe-
reiro, freguesia de Santa Justa, concelho de Arraiolos, pessoa colecti-
va n.º 504390309, constituída por escritura de 11 de Maio de 1999,
lavrada no Cartório Notarial de Arraiolos, a fl. 14-v.º, do livro de
notas n.º 85-A.

Que, em cumprimento da deliberação aprovada por unanimidade
na assembleia geral de 11 de Março de 2006, alteram o artigo 1.º dos
estatutos, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A associação tem por objecto gerir zonas de caça associativas
ou participar na gestão de zonas de caça nacionais ou municipais,
contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática
ordenada e melhoria do exercício da caça, zelar pelas normas legais
sobre a caça.

Está conforme.

21 de Março de 2006. — A Ajudante, Maria José Caleiro de Oliveira
Abreu Ferreira da Silva Soares Fernandes. 3000198476

ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DO PRAZER

Certifico que, no Cartório Notarial de Sales Leitão e no livro de
notas para escrituras diversas n.º 27-A, de fls. 87 a 87 v.º, foi cons-
tituída, em data de hoje, a associação com a denominação em epígra-
fe, que tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 1, 10, rés-do-chão,
Sobreiras, Redinha, em Pombal, tendo por objecto:

a) Proporcionar momentos de lazer aos associados;
b) Organizar conferências, seminários e sessões de esclarecimento

aos associados sobre lazer, convívio e práticas lúdicas;
c) Organizar eventos para que os associados interajam entre si.
Qualquer pessoa pode ser sócia da associação, a quem será entregue

cartão de associado e será expulso quem sem motivo justificado dei-
xar de pagar as suas quotas por um período superior a seis meses,
depois de devidamente avisados pela direcção.

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

De conformidade com o original.

24 de Março de 2006. — O Colaborador, Armindo Gonçalves
Augusto. 3000198544

CLUB TODO-O-TERRENO COVA DA BEIRA

Certifico que, foi lavrada hoje, 24 de Março de 2006 no Cartório
Notarial do Fundão, a cargo da notária privada Aida Maria Porfírio
Mendes, no livro de notas para escrituras diversas n.º 23, a fl. 60 e

seguintes, escritura de constituição de associação, com a denomina-
ção Club Todo-o-Terreno Cova da Beira, com sede na freguesia de
Valverde, concelho do Fundão, a qual terá por objecto a promoção e
realização de actividades recreativas e desportivas, designadamente com
veículos de todo o terreno. Serão órgãos da associação: a assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal, quanto ás demais normas de
funcionamento da associação, as mesmas constam dos estatutos da
referida associação.

Está conforme o original.

24 de Março de 2006. — A Notária, Aida Maria Porfírio Mendes.
3000198548

CLUBE DE PESCA BARRAGEM DAS MERCÊS

Sede: Rua de Castilho, 75, 1.º, freguesia de São Mamede,
em Lisboa

Certifico que, por escritura de 23 de Março corrente, lavrada de
fls. 83 a 83 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 632-I, do
12.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário licenciado Ma-
nuel d’Assunção Casalta, foi constituída por tempo indeterminado a
associação com a denominação e sede em epígrafe, que tem por ob-
jecto a promoção, fomento e defesa da pesca desportiva.

A associação tem associados, fundadores, honorários ou efectivos.
Podem ser associados efectivos as pessoas que, mediante proposta
assinada por dois associados, sejam admitidos pela direcção com a
aprovação de todos os associados fundadores. Podem ser excluídos os
associados que deixarem de pagar as quotas correspondentes a mais de
um ano e que promovam o descrédito da associação através de actos,
palavras ou escritos, ou prejudiquem por faltas graves o seu regular
funcionamento.

Vai conforme.

24 de Março de 2006. — A Primeira-Ajudante, Laura Maria F. T.
Gonçalves Vieira. 3000198704

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL (APEE)

Certifico que, no dia 27 de Março de 2006, foi celebrada no
Cartório Notarial em São João da Madeira, a cargo da notária
Maria Adelaide Esteves Gonçalves, uma escritura lavrada a partir
de fl. 22 do livro de notas n.º 48, pela qual foi constituída a as-
sociação com a denominação Associação de Professores de Edu-
cação Especial, abreviadamente designada por (APEE), com sede
na Rua do Dr. Serafim Leite, 247, na cidade, freguesia e conce-
lho de São João da Madeira, por tempo indeterminado e sem fins
lucrativos, tendo por objecto criar e dinamizar o espírito de as-
sociativismo e contribuir para o progresso social, cultural e pro-
fissional dos associados. Podem ser associados todos os profissi-
onais da educação especial bem como todos aqueles que por
qualquer forma desenvolvam uma actividade que tem alguma re-
lação com a educação especial sem distinção de nacionalidade,
raça, religião ou ideologia política e que tenham bom comporta-
mento moral e cívico. Perde a qualidade de associado ordinário
ou extraordinário:

a) Quem haja manifestado vontade poro forma expressa e inequí-
voca de fazer cessar a condição de associado;

b) Quem tenha deixado de reunir as condições exigidas para a ad-
missão;

c) Quem tenha deixado de pagar quotas dentro dos prazos por que
optou durante um ano seguido ou dois interpolados;

d) Quem tenha sido objecto de expulsão por decisão disciplinar no
âmbito associativo ou profissional;

e) Quem por qualquer forma e intencionalmente prejudique ou ten-
te prejudicar o bom nome ou o funcionamento da associação.

Que são órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Está conforme o original e na parte omitida nada há em contrário
que modifique, altere, condicione ou restrinja a parte ora certificada.

27 de Março de 2006. — A Notária, Maria Adelaide Esteves
Gonçalves. 3000199252
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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ANADIA

MARQUES ASSOCIADOS — MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1618/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504157370; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/25112005.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo: au-
mento de capital de 5000 euros para 50 000 euros e alteração do
contrato quanto ao artigo 3.º, e com a adição do artigo 11.º, os quais
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros e cor-
responde à soma de duas quotas, no valor nominal de vinte e cinco
mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios João Filipe Marques
dos Anjos e Luís Manuel Almeida Marques.

ARTIGO 11.º

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.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010899580

PRINT’N GO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2228/
20051125; identificação de pessoa colectiva n.º 507481100; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/25112005.

Certifico que entre Marques Associados — Marketing e
Publicidade, L.da, João Filipe Marques dos Anjos, Luís Manuel Almei-
da Marques e Paulo Renato Rosmaninho da Costa foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Print’N Go, L.da, e tem a sede na
Rua dos Esteireiros, sem número, lugar de Azenha, freguesia de Vila-
rinho do Bairro, concelho de Anadia.

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 produção, comercialização e
representação de material gráfico.

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 quatro quotas, no valor nominal
de mil duzentos e cinquenta euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Marques Associados — Marketing e Publicidade, L.da, João Fi-
lipe Marques dos Anjos, Luís Manuel Almeida Marques e Paulo Rena-
to Almeida Rosmaninho da Costa.

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
João Filipe Marques dos Anjos, Luís Manuel Almeida Marques e Pau-
lo Renato Almeida Rosmaninho da Costa.

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.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder a não sócios sem consentimento

prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010899598

NITROPENTA — ENGENHARIA DE EXPLOSIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2229/
20051128; identificação de pessoa colectiva n.º 507499212; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/28112005.

Certifico que entre Maria José de Jesus Gomes e Gabriel de Jesus
Gomes foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NITROPENTA — Engenharia de
Explosivos, L.da, e tem a sede na Rua de Narciso da Marça, bloco B,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia.

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, aconselhamento técnico e consultadoria na aplicação de ex-
plosivos.

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 duas quotas, no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
Maria José de Jesus Gomes e Gabriel de Jesus Gomes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria
José de Jesus Gomes.
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2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

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.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2010899601

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA SÍLVIA
VERDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2230/
20051130; identificação de pessoa colectiva n.º 507532007; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/30112005.

Certifico que entre Sílvia Clara Verdade Marques da Silva e Hélder
Miguel de Almeida Loureiro foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Clínica de Medicina Dentária Síl-
via Verdade, L.da, e tem a sede na Estrada Nacional n.º 1, Edifício
Lages, bloco 2, fracção M, Malaposta, freguesia de Arcos, concelho
de Anadia.

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 medi-
cina dentária.

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 duas quotas, no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
Sílvia Clara Verdade Marques da Silva e Hélder Miguel de Almeida
Loureiro.

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
Sílvia Clara Verdade Marques da Silva e Hélder Miguel de Almeida
Loureiro.

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

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.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados
em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Lucete da Silva Pinto.
2007709864

FAUSTO DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00229/
650430; identificação de pessoa colectiva n.º 500552118; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 01/20051129.

Certifico que na sociedade em epígrafe fez-se o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
dos Santos Reis. 2010899024

AVEIRO

VENELUSA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507447816; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/20051129; pasta n.º 6436.

Certifico que por escritura outorgada em 29 de Novembro de 2005
de fl. 54 a fl. 55 do livro n.º 314-E, no Centro de Formalidades de
Empresas de Coimbra, foi constituída por António Carlos Costa, João
Ferreira dos Santos, Rosa Aurora Rocha dos Santos Conde e Carlos
Alexander Costa Sarabando uma sociedade comercial por quotas com
a denominação em epígrafe que se regerá pelo pacto constante da
dita escritura o qual passa a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VENELUSA — Mediação Imo-
biliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Aveiro Parque,
lote 11, fracção D, freguesia da Glória, concelho e cidade de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores nomi-
nais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios António Carlos Costa, João Ferreira dos Santos, Rosa Aurora
Rocha dos Santos Conde e Carlos Alexander Costa Sarabando.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Rosa Aurora
Rocha dos Santos Conde e Carlos Alexander Costa Sarabando.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010433440
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SOVIÇOSOS — PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506843998; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 3/20051129; pasta n.º 5900.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de € 6000
para € 50 000, após o aumento de € 44 000, realizado em dinheiro,
subscrito em partes iguais pelos sócios Maria Madalena Lopes Vieira
Silva e João Carlos Marques da Silva e para reforço das respectivas
quotas, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do pacto,
que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros,
e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas no valor nominal
de vinte e quatro mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
João Carlos Marques da Silva e Maria Madalena Lopes Vieira Silva e
duas no valor nominal de mil euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Paulo Sérgio Vieira Silva e Eliana Raquel Vieira Silva.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010433920

DENT E MED — CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504114492; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 12/20051128; pasta n.º 4230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução a partir de 4 de Outubro de 2005, sendo o prazo para
liquidação 4 de Outubro de 2008, alterando a firma para Dent e Med —
Clínica Médica Dentária, L.da, sociedade em liquidação.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010433939

IMOBILIÁRIA DO COROADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504184750; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 03/20051130; pasta n.º 4294.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 16 de Junho de 2005.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417470

MÉDIA 1881 — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 505029596; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20051130; pasta n.º 4850.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança da sede para a Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 105,
5.º, direito, frente, freguesia de Vera-Cruz, Aveiro.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417488

URBIPRISMA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504982036; inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 07/20051202; pasta n.º 5210.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do pacto e em consequência alterado o artigo 3.º
do pacto, que passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, já integralmente realiza-
do em dinheiro, correspondente à soma de três quotas, duas quotas

iguais, cada uma do valor nominal de dezasseis mil seiscentos e ses-
senta e seis euros e sessenta e sete cêntimos, pertencentes uma a cada
um dos sócios Marco Paulo Oliveira Henriques e Pedro António
Gonçalves Abreu, e outra quota do valor nominal de dezasseis mil
seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos, perten-
cente ao sócio Vítor Manuel de Oliveira Henriques.

Designado gerente Vítor Manuel de Oliveira Henriques, residente
em São Bernardo, Aveiro, por deliberação de 30 de Agosto de 2005.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417500

IBERFUEL — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506721027; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 03/20051205; pasta n.º 5832.

Certifico que foi registada a alteração do pacto social, tendo em
consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, do pacto
que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cem mil euros, repre-
sentado por duas quotas, uma do valor nominal de quinze mil euros,
pertencente ao sócio Álvaro Filipe de Sousa Andrade e outra do valor
nominal de oitenta e cinco mil euros, pertencente ao sócio Francisco
Garcia Aguilar.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência remunerada ou não conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral, compete a sócios e não sócios, sendo o sócio
Álvaro Filipe de Sousa Andrade o único gerente em exercício.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente Álvaro Filipe de Sousa Andrade,
excepto em compras iguais ou superiores a trinta mil euros, sendo
nesse caso necessário o gerente convocar uma assembleia geral a fim
de obter autorização dos restantes sócios.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010433947

DESERTAS — IMOBILIÁRIA TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500084416; inscrição n.º 11; número e data da
apresentação: 04/20051205; pasta n.º 714.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital de 498 797,90 euros para 600 000 euros, após
o aumento de 101 202,10 euros, sendo 100 467,96 euros realizado
em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e
para reforço das mesmas, e 734,14 euros, por incorporação de reser-
vas livres, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º do pacto
que passou a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social é de seiscentos mil euros e encontra-se dividido
em quatro quotas, uma do valor nominal de quatrocentos e trinta e
dois mil euros, pertencente à sócia Vaga — SGPS, L.da, uma de cento
e vinte mil euros, pertencente ao sócio Acácio Simões Vieira, uma do
valor nominal de trinta e seis mil euros, pertencente ao sócio Manuel
Madaíl Balseiro, e outra do valor nominal de doze mil euros, perten-
cente em comum e sem determinação de parte ou direito aos sócios
Manuel Marques da Costa e Maria Nazaré de Sousa Marques Costa
Espig.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417518
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MAIA & MARTA, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente MAIA & MARTA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 501263608; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 05/20051205; pasta n.º 1479.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração total do pacto pelo que a mesma passou a reger-se pelos
seguintes estatutos:

1.º

A sociedade denomina-se Maia & Marta, Unipessoal, L.da, com sede
na Rua do Dr. Alberto Soares Machado, 65, Aveiro.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo também
estabelecer e encerrar filiais e outras dependências.

2.º

O objecto social consiste no comércio de pronto-a-vestir.

3.º

O capital social é de catorze mil novecentos e sessenta e três euros
e noventa e quatro cêntimos representado por uma quota pertencen-
te à sócia Nair de Oliveira Maia.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete aos geren-
tes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
§ 2.º Fica desde já nomeada gerente a única sócia.

5.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente ou participar em sociedades reguladas por leis especiais e
agrupamentos complementares de empresas.

6.º

Fica desde já autorizada a única sócia a celebrar qualquer contrato
com a sociedade, desde que o mesmo sirva a prossecução do objecto
da sociedade.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010433963

MONTEIRO & MARINHEIRO — GABINETE DE ESTÉTICA
E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503983187; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: Of. 18 e 19/
20051205; pasta n.º 4099.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Maria Fernanda Raposeiro Henriques
dos Santos Marinheiro por renúncia desde 6 de Setembro de 1998.

Mais certifico que foi registada a alteração do pacto tendo sido
alterado o artigo 8.º que passou a ter a redacção seguinte:

8.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral fica a cargo dos sócios,
obrigando-se a sociedade, em todos os seus actos e contratos, com a
assinatura de qualquer um deles.

Designado gerente Mário Duarte Valente da Costa Baltazar, por
deliberação de 28 de Agosto de 1998.

Depositado o texto completo o estatuto na redacção actualizada.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010433408

TRINCHA-LINK — PINTORES DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Angola, 19, 3.º, J, 3800-008 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6047;
identificação de pessoa colectiva n.º 507082354.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004 mediante o depósito dos respectivos
documentos na pasta própria.

Está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010399587

GIRASSOL — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua do Padre José Maria Taborda, 12, 14 e 16,
3800-303 Esgueira, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3107;
identificação de pessoa colectiva n.º 503013846.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004 mediante o depósito dos respectivos
documentos na pasta própria.

Está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2010400607

CACIAUTO — SOCIEDADE COMERCIAL, L.DA

Sede: variante de Cacia

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1727;
identificação de pessoa colectiva n.º 501533796.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2003, em 12 de Julho de 2005, mediante o de-
pósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010371178

W3SI — SISTEMAS INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 126, fracção 1,
3800-097 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6070;
identificação de pessoa colectiva n.º 507108841.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004, em 26 de Julho de 2005, mediante o de-
pósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2008674908

MEDESCOLHA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Moçambique, 20, rés-do-chão, direito, Forca,
3800-022 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5909/
040205; identificação de pessoa colectiva n.º 506862470.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004, em 25 de Julho de 2005, mediante o de-
pósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010398467

RODI — METALÚRGICAS DO EIXO, S. A.

Sede: Lugar do Monte

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 439;
identificação de pessoa colectiva n.º 500013950.
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Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004 mediante o depósito dos respectivos
documentos na pasta própria.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2008658252

TIRTIFE — TERMINAIS DE AVEIRO, S. A.

Sede: Rua do Conselheiro Luís Magalhães, 37, 5.º

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2552;
identificação de pessoa colectiva n.º 502000619.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004, em 13 de Julho de 2005, mediante o de-
pósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010379756

RODI COMERCIAL — ACESSÓRIOS
DE CICLISMO, S. A.

Sede: Lugar do Monte, Eixo, 3801-951 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2206;
identificação de pessoa colectiva n.º 502058730.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004 mediante o depósito dos respectivos
documentos na pasta própria.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2008658244

ALVES, MACHADO E GOMES — SOCIEDADE
COMERCIAL POR QUOTAS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 89, 1.º, direito,
3800-165 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4623;
identificação de pessoa colectiva n.º 504597620.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004, em 15 de Julho de 2005, mediante o de-
pósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010371569

COUTEIRO RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Travessa das Escolas, Solposto, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5153;
identificação de pessoa colectiva n.º 505405059.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas do ano de 2004, em 26 de Julho de 2005, mediante o de-
pósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010398459

RIA ANIMA — HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Oudinot, 52, rés-do-chão, direito,
3800-172 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1093;
identificação de pessoa colectiva n.º 503975036.

Certifico a sociedade em epígrafe procedeu ao registo da prestação
de contas dos anos de 2001 e 2002, em 14 de Julho de 2005, medi-
ante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010371275

BRAGA
BARCELOS

SOBELBEER — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BEBIDAS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Carlos Bacelar, 65, 2.º, A, Vila Nova
de Famalicão

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5919/
20051021; identificação de pessoa colectiva n.º 505084015; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 29/20051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação IMC, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Santa Maria de Viatodos, Edifício Serafim Carvalho, loja 2,
freguesia de Viatodos, concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e
exportação de automóveis e seus acessórios, de monta-cargas, de ca-
miões e de atrelados.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923726

BALUTINTA, L.DA

Sede: Rua de Quingustos, 415, Balugães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5920/
20051021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Antó-
nio Jorge Abreu Rodrigues e Manuel Abreu Rodrigues, solteiros, foi
constituída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação BALUTINTA, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Quingustos, 415, freguesia de Balugães, concelho
de Barcelos.

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 pintura e revestimento de
pavimentos e de paredes. Comércio de tintas, vernizes e produtos
similares, máquinas e ferramentas e ainda materiais de bricolage.

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.
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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 a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923670

SUPER CALÇADO LAMAÇÃES DE MARQUES
& LONGRAS L.DA

Sede: Quintão, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5917/
20051020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20051020.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Maria
do Céu da Cunha Martins Marques Longras e marido Nuno Miguel
Vilas Boas Longras, casados na comunhão de adquiridos, foi constitu-
ída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Super Calçado Lama-
çães de Marques & Longras, L.da, e tem a sua sede no lugar de Quin-
tão, freguesia de Alvelos, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de calçado, artigos de vestuário, acessórios de moda, artigos de
marroquinaria e têxteis lar.

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 suficiente a intervenção de um só gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923742

FRANCISCO ALVES PEREIRA, FILHOS
& C.A,  L .DA

Sede: Rua de Fraião, 3, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 820/
841022; identificação de pessoa colectiva n.º 501455817; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 20/20051020.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 1.º, 3.º e 6.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CRISPAULA — Estores e
Persianas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fraião, 3, freguesia de
Tamel (São Veríssimo), concelho de Barcelos.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, comercialização,
importação, exportação, aplicação e montagem de estores e persia-
nas, portas e janelas com ou sem motorização e ainda de resguardos
para banheiras e chuveiros. Comércio, importação e exportação de
componentes eléctricos, electrónicos e automatismos.

ARTIGO 6.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, mantendo-
-se na gerência os sócios Francisco Alves Pereira e Maria José Alves
Cardoso Pereira e ficando desde já nomeados gerentes os sócios Paula
Cristina Cardoso Pereira Ferreira e Francisco José Cardoso Pereira.

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

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.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923734

LIMPEZAS FOZ DO CÁVADO, L.DA

Sede: Rua de José Vieira, loja 1, bloco A-3, Esposende

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5914/
20051018; identificação de pessoa colectiva n.º 504240137; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 01/20051018.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o corpo dos artigos 1.º e 3.º do pacto social, cuja redacção é a se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Limpezas Foz do Cávado, L.da,
com sede no lugar do Barreiro, lote 80, freguesia de Abade de Neiva,
concelho de Barcelos.

ARTIGO 3.º

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

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923769

CONSTRUÇÕES J. S. MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Monte Porreiro, 298, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5851/
20050720; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050720.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, José de Sousa
Machado, casado com Maria da Conceição Santos Miranda Machado, na
comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções J. S. Machado, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Monte Porreiro, 298,
freguesia de Negreiros, no concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 3.º

1 — O objecto da sociedade consiste na indústria de construção civil
e empreitadas de obras públicas.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio José de Sousa Machado.

2 — O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

ARTIGO 5.º

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

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

3 — A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga
de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007336090

PAULA ISABEL JESUS CORREIA, L.DA

Sede: Travessa do Brigadeiro, 27, Vila Frescaínha
(São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5923/
20051025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20051025.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Manuel
José Jesus Correia, casado com Sandra Mónica Borges Dias, na comu-
nhão de adquiridos, Paula Isabel Jesus Correia, casada com Mário Rui
Gonçalves da Rocha, na comunhão de adquiridos, e Maria Manuela
Jesus Correia de Oliveira Martins, foi constituída a sociedade que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Paula Isabel Jesus Correia, L.da, e
tem a sua sede na Travessa do Brigadeiro, 27, freguesia de Vila Fres-
caínha (São Martinho), concelho de Barcelos.

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 e seus acessórios.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 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 a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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 como 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 o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923688

J.  F. L. CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paço, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5942/
20051117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20051117.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Júlio Filipe
Esteves Loureiro, solteiro, constituiu a sociedade unipessoal que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação J. F. L. Confecções, Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Paço, freguesia de Alve-
los, concelho de Barcelos.

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

O objecto da sociedade consiste em fabrico, comércio, importação
e exportação de artigos têxteis e de vestuário.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
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, ficando de 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.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923360

PANILEMA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Estrada Nacional, 491, rés-do-chão, direito,
Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5939/
20051109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20051109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Helena Ma-
ria Sousa Correia de Andrade, casada com Francisco José Barbosa Pe-
reira, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de PANILENA, Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Estrada Nacional, 491,
rés-do-chão, direito, freguesia de Barqueiros, concelho de Barcelos.

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 exploração de estabelecimento
de restauração e bebidas nomeadamente pastelaria, pão quente, casa
de chá, pizaria, café, bar, snack-bar. Comércio de pão, produtos de
pastelaria e de confeitaria. Indústria da panificação e pastelaria. Co-
mércio de jornais, revistas e outras publicações periódicas e ainda de
tabaco.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes a própria sócia e
Francisco José Barbosa Pereira, casado, residente na referida Rua do
Ribeiro, 49.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923157

MG PNEUS, L.DA

Sede: Avenida das Barreiras, 53, Tamel (São Veríssimo),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5940/
20051109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20051109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Maria
da Glória da Silva Sousa Leicht, casada com Nobert Leicht, na comu-
nhão de adquiridos, e José Manuel Ferreira Machado, casado com Paula
Alexandra Carvalho Coutinho, na separação, foi constituída a socie-
dade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação MG Pneus, L.da, e tem a
sua sede na Avenida das Barreiras, 53, freguesia de Tamel (São Verís-
simo), concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de pneus, peças e acessórios para veículos au-
tomóveis. Manutenção e reparação de veículos automóveis nomea-
damente substituição de pneus.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo como 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 o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923246



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 87 — 5 de Maio de 2006 8850-(17)

AUGUSTO & DIAS, L.DA

Sede: Devesa, Fonte Coberta, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5943/
20051118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20051118.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Augus-
to Dias da Costa e mulher, Maria Júlia Rodrigues Dias, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Augusto & Dias, L.da, e tem a sua
sede no lugar da Devesa, freguesia de Fonte Coberta, concelho de
Barcelos.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consenti-
mento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade ficam a cargo
do sócio Augusto Dias da Costa, que desde já é nomeado gerente.

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

3 — Erre ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915219

GEOSURFACE — TOPOGRAFIA E GEODESIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Agrelo, Cossourado, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5941/
20051116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20051116.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Vítor Manuel
Ferreira Miranda, solteiro, maior, constituiu a sociedade unipessoal
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma GEOSURFACE — Topografia e
Geodesia, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no lugar do Agrelo, freguesia de
Cossourado, concelho de Barcelos.

3 — A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar, instalar, transferir
ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou outras formas de
representação social, por simples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de apoio à
construção civil e obras públicas, nomeadamente através de levanta-
mentos topográficos executados com recurso a métodos e técnicas
planimétricas e altimétricas e ainda à prestação de serviços de direc-
ção e fiscalização de obras públicas e privadas.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor do sócio
Vítor Manuel Ferreira Miranda.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital,
até montante igual a vinte vezes o capital social.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
único, que fica desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme sua deliberação.

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

5.º

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

6.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915189

TABERNA CARIOCÃO, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 29,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2050/
920410; identificação de pessoa colectiva n.º 502741635;
averbamento n.º 2 à inscrição E-1; número e data da apresentação:
18/20051114.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 18/20051114.
Cessação de funções do gerente Feliciano de Oliveira Gonçalves,

por renúncia.
Data da comunicação: 20 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923343

LUÍS BRITO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
Centro Comercial do Terço, escritório 5, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5333/
20030611; identificação de pessoa colectiva n.º 506628337; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20051111.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de € 15 000, em dinheiro e feita a sua transformação
em sociedade por quotas cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LBRS — Clínica Informática, L.da
2 — A sua sede é na Rua de D. Afonso, 212, freguesia de Arcoze-

lo, concelho de Barcelos.
3 — A sociedade poderá criar filiais, agências e sucursais em Por-

tugal ou no estrangeiro, quando julgar conveniente e transferir a sua
sede social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio, instalação, assistência téc-
nica de máquinas e equipamentos informáticos e de escritório e res-
pectivos consumíveis. Comércio de artigos de papelaria e de escritó-
rio. Produção, desenvolvimento e comercialização de aplicações
informática e ainda conteúdos e aplicações multimédia.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de valor
nominal de dez mil e duzentos euros do sócio Eduardo Luís Pereira de
Brito, e uma de valor nominal de nove mil e oitocentos euros do
sócio Rui Manuel Freitas da Silva.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem aprovados em assem-
bleia geral, e podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unâni-
me da mesma, prestações suplementares de capital, até montante
igual ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete a um ou mais
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Eduardo Luís
Pereira de Brito e Rui Manuel Freitas da Silva.

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

4 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura conjunta de dois gerentes. Porém, os actos e
documentos de mero expediente poderão ser praticados e assinados
por um gerente.

5 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
5.1 — Comprar, vender, permutar e alugar quaisquer bens móveis

e imóveis, incluindo veículos automóveis, e promover os respectivos
registos.

5.2 — Celebrar contratos de locação financeira ou de leasing.
5.3 — Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou

estabelecimentos, celebrar, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos.

5.4 — Confessar, desistir e transigir em juízo.
6 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos ao seu objecto, designadamente fianças, abonações, letras de favor
e avales.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios e
seus descendentes, autorizando-se a sua divisão para o efeito. A não
sócios carece do prévio consentimento da sociedade e dos sócios
não cedentes que, por esta mesma ordem, terão direito de preferên-
cia.

§ único. Para efeitos de cessão a não sócios, deverá o sócio que
pretender ceder a sua quota notificar a sociedade e, no caso desta não
preferir no prazo de 30 dias, serão notificados os sócios, que poderão
exercer o direito de preferência em igual prazo.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
1 — Por acordo com o respectivo titular;
2 — Insolvência ou falência do sócio titular;
3 — Arresto, arrolamento ou penhora da quota, incluída em massa

falida;
4 — Venda ou adjudicação judicial da quota, seja qual for a forma

usada, ou se for apreendida ou sujeita a qualquer outro procedimento
cautelar.

5 — No caso de cessão de quota, sem cumprimento do disposto no
artigo 6.º, deste pacto;

6 — Inabilitação ou interdição do sócio.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, serão ou
não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, continuando com os herdeiros do falecido ou representan-
tes legais do interdito, devendo aqueles nomear um que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914409

CAREBA — CAFÉ E RESTAURANTE
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Largo do Dr. José Novais, 31, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2081/
920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502781475;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20051111.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 12/20051111.
Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 443-B, 1.º, sala 1, Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915146

GESLIBRA — GESTÃO, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, sem número, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2272/
930823; identificação de pessoa colectiva n.º 503046485;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20051111.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/20051111.
Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 443-B, 1.º, sala 1, Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915162

DERTONA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Avenida do Alcaides de Faria, 377, loja 8, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2881/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503311960; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 09/20051111.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 02, apresentação n.º 09/20051111.
Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 443-B, 1.º, sala 1, Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915154

TOPCELOS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praceta de Simplício de Sousa, Edifício Brasil, bloco Sul,
2.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3851/
20010124; identificação de pessoa colectiva n.º 505223368; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 04/20051111.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o n.º 2 do artigo 1.º, o artigo 3,º e os n.os 1 e 2 do artigo 6.º do pacto
social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. José Domenech, 149,

Edifício Ribeiros, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em quatro quotas, sendo uma do valor nominal de
dois mil euros e outra do valor nominal de mil e trezentos euros,
ambas pertencentes ao sócio José Manuel Rainha Pereira, uma do valor
nominal de mil e duzentos euros, pertencente à sócia Maria Isabel
Pereira da Silva, e outra do valor nominal de quinhentos euros per-
tencente ao sócio Manuel da Silva Correia.
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ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, será eleita em
assembleia geral, sendo já gerente o sócio José Manuel Rainha Perei-
ra, e ficando desde já nomeado gerente o sócio Manuel da Silva Cor-
reia.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
a representar em juízo e fora dele, activa e passivamente, são neces-
sárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo obrigatório que
uma das assinaturas seja a do gerente José Manuel Rainha Pereira.

Estão incluídos nos poderes de gerência os de comprar, vender e
permutar bens móveis e imóveis, bem como proceder aos respectivos
registos.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915138

PETRO-ESTRADA — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Estrada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2812/
960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503666769; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 13/20051110.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de € 250 000, em dinheiro, alterando o n.º 1 do arti-
go 3.º do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos bens e valores do activo, é de duzentos e oitenta mil euros,
dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de cento e quarenta
mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António Janu-
ário Ferreira de Sousa e Maria Augusta da Silva Hipólito.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915111

PICHELARIA BELARMINO, L.DA

Sede: Rua de Faria Barbosa, 291 a 293, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1278/
880229; identificação de pessoa colectiva n.º 501939512; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/10112005.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o n.º 2 do artigo 1.º e o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sua sede é na Rua do Irmão São João de Deus, Edifício Jar-

dim III, caixa postal 417, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.
3 — (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dezano-
ve mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois cêntimos,
e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma de valor nomi-
nal de nove mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis
cêntimos, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915103

GABOR-PORTUGAL — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Quintão, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2192/
930218; identificação de pessoa colectiva n.º 501593497;
averbamento n.º 1 à inscrição E-3 e inscrições E-16 e E-18; nú-
meros e data das apresentações: 19, 21 e 22/20051110.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de € 0,24, em dinheiro, ficando com o capital de
€ 4 239 882,13, com uma quota de € 4 239 782,13 de Gabor Shoes,
A. G., e outra de € 100 de Achim Gabor.

Posteriormente foram alterados os artigos 6.º e 9.º do pacto social,
cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social é de quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil
oitocentos e oitenta e dois euros e treze cêntimos, e corresponde à
soma de duas quotas, sendo uma de valor nominal de quatro milhões
duzentos e trinta e nove mil setecentos e oitenta e dois euros e treze
cêntimos pertencente à sócia Gabor Shoes, A. G., e outra de valor
nominal de cem euros pertencente ao sócio Achim Gabor.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade será exercida por um ou mais gerentes, que
podem ser pessoas estranhas à sociedade que serão nomeadas pela
assembleia geral.

§ 1.º Os gerentes nomeados que sejam sócios da sociedade ou re-
presentantes das sócias pessoas colectivas da sociedade, obrigam pela
sua assinatura, individualmente a sociedade.

§ 2.º Os gerentes nomeados que sejam sócios da sociedade ou re-
presentantes das sócias pessoas colectivas da sociedade, podem dele-
gar individual e livremente os seus poderes de gerência em terceiros
mediante prévia autorização da assembleia geral.

Certifico ainda que cessou as funções de gerente Klaus Piazolo, por
renúncia, sendo a data da comunicação de 17 de Setembro de 2004.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915120

FORCONSULTING — FORMAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Rua das Amoras, Edifício Quinta Nova, bloco 49,
Vila Frescaínha (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4835/
20020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505799626;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: of. 12/20051109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; apresentação of. 12/20051109.
Cessação de funções da gerente Anabela Pinheiro Oliveira, por

renúncia.
Data da comunicação: 9 de Agosto de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915081

DUARTE ARAÚJO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Adega, Edifício da Escola, Vila Frescaínha
(São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3881/
20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505356236;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 08/20051108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 08/20051108.
Sede: Rua dos Duques de Barcelos, 15, 4750-264 Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915006

ANA LOPES & FERNANDES — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte, Bastuço (São João), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4192/
20010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505519909; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20051109.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 03/20051109.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915057

CONFECÇÕES LAURA MARIA & MANUELA
DA CONCEIÇÃO, L.DA

Sede: Rebordões, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4680/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505772345; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20051031.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 10/20051031.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 1 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914786

MILHAZTÊXTIL — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Malhadoura, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1845/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502493801; inscri-
ção E-5; número e data da apresentação: 10/20051109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 10/20051109.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 28 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007915073

CONFECÇÕES ARMINDA FERREIRA — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Vila Cova de Cima, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5938/
20051109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20051109.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Maria Ar-
minda Fernandes Figueiredo Ferreira, casada com Joaquim Gomes Fer-
reira, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Confecções Arminda Ferreira — Uni-
pessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Vila Cova de Cima, fregue-
sia da Vila Cova, concelho de Barcelos.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criar
em qualquer ponto do país delegações, dependências ou outras formas
de representação social.

3.º

O objecto social é confecção de artigos de vestuário.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e representa-se por uma quota de igual valor, da sócia Maria
Arminda Fernandes Figueiredo Ferreira.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
montante igual ao quíntuplo do capital social actual, e fazer à socie-
dade os suprimentos de que ela carecer.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos 1
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado.

1 — Fica desde já nomeado gerente a sócia Maria Arminda Fer-
nandes Figueiredo Ferreira.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura de um gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
3.1. — Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imó-

veis, incluindo veículos automóveis;
3.2. — Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou

estabelecimentos.
3.3. — Confessar, desistir e transigir em juízo.

7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005924970

RUZÂMICA — CERÂMICA DE ARTE E DESIGN, L.DA

Sede: Sebastopol, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1712/
900521; identificação de pessoa colectiva n.º 502344824; inscri-
ção E-12; número e data da apresentação: 20/20051108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 20/20051108.
Alteração do contrato.
Alterado o artigo 3.º
Capital: € 349 158,52.
Sócios e quotas:
Manuel Luís Fernandez Gonzalez e Daniel Perez Alvarez:

€ 122 205,48, cada;
Luís Manuel Rodrigues Pedra e Francisco Javier Veloso Mendez:

€ 52 373,78, cada.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923173

NEIVA CORTE — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5904/
20051010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20051010.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Inês Paula
Lourenço Gomes Amaral, casada com André da Costa Amaral, na
comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Neiva Corte — Sociedade Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no lugar da Cachadinha, freguesia de Aba-
de de Neiva, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O seu abjecto social é o corte e embalamento.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de seis mil euros, representado por uma só quota
do seu sócio Inês Paula Lourenço Gomes Amaral e encontra-se inte-
gralmente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua inteira
responsabilidade que o capital de seis mil euros já foi depositado numa
conta no Banco Nacional de Crédito de Barcelos.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de quinhentos mil euros.

ARTIGO 5.º

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

§ único. Fica desde já designado o sócio único Inês Paula Lourenço
Gomes Amaral, que declara não ser sócio de quaisquer outras socie-
dades unipessoal por quotas, pelo que obedece ao requisito imposto
pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007922983

PAUTA MÁGICA — PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Sede: Cárcova de Baixo, Martim, apartado 565, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5488/
20040108; identificação de pessoa colectiva n.º 506755070;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/20051108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 07/20051108.
Cessação de funções da gerente Maria Isabel Gonçalves Araújo Pires,

por renúncia.
Data da comunicação: 29 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365794

FILALFA — COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso, 196, sala 3, caixa 222-C, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5932/
20051104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20051104.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Ana
Maria Pereira Maciel Pedroso e marido Pedro Manuel Cibrão Couti-
nho Pedroso, casados na comunhão geral, foi constituída a sociedade,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FILALFA — Comércio e Equipa-
mentos de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Afonso,
196, sala 3, caixa 222-C, na freguesia e concelho de Barcelos.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de comércio de
veículos automóveis, no caso, compra e venda e comércio de acessó-
rios e peças para veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e correspondente à soma de duas quotas iguais, cada no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Ana Maria Pereira Maciel Pedroso e Pedro Manuel Cibrão
Coutinho Pedroso.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de
cinquenta mil euros, na proporção das respectivas quotas, mediante
deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade de votos.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios, depen-
de do consentimento prévio da sociedade, gozando, nas cessões one-
rosas, esta, em primeiro e os restantes sócios não cedentes, em se-
gundo, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo dos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Maria Pereira Maciel
Pedroso.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente, em
todos os actos e contratos.

5 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

6 — É expressamente proibido à gerência usar a firma social em
letras de favor, fianças, abonações e demais actos ou contratos alhei-
os aos interesses e negócios da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914948

CARDITORRE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de 10 de Junho, 260, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5931/
20051103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20051103.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Artur
Agostinho Lima Cardoso, casado com Adélia Maria da Silva Faria, na
comunhão de adquiridos, e Alfredo Jorge Pires da Torre, casado com
Fernanda da Conceição Machado Duarte, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CARDITORRE — Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua de 10 de Junho, 260, da
freguesia de Lijó, concelho de Barcelos.

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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, ampliação, transforma-
ção e restauro de edifícios, executados numa base de conta própria,
empreitada e subempreitada. Inclui todo o tipo de edifícios, casas
individuais e geminadas, habitação colectiva, edifícios e instalações
comerciais, edifícios escolares, para hotelaria, para hospitais e servi-
ços públicos.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, divido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros
pertencentes aos sócios Artur Agostinho Lima Cardoso e Alfredo
Jorge Pires da Torre.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao limite de dez vezes o capital social, e o sócio pode fazer à socie-
dade os suprimentos de que ela carecer, nos termos e condições a fixar
pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios. Porém, quando feitas a estranhos carecem do consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes, que por esta ordem têm direi-
to de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remunerada
ou não, fica afecta a dois ou mais gerentes, sócios ou não sócios, a
designar em assembleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Artur Agostinho
Lima Cardoso e Alfredo Jorge Pires da Torre.

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

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

incluindo viaturas automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914913

CORREIAS, L.DA

Sede: Rua de D. João Garcia de Guilhade, 19, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 700/
820504; identificação de pessoa colectiva n.º 501296913;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 09/20051103.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 09/20051103.
Cessação de funções do gerente José Maria Rodrigues Correia, por

renúncia.
Data da comunicação: 1 de Janeiro de 2000.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005907898

CARVALHO, INÁCIO, ESTEVES,
DUARTE & ARAÚJO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado, 369,
1.º, esquerdo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3462/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504483196; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 12/20050810.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feita a
sua transformação em sociedade anónima, cujo pacto social tem a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carvalho, Inácio, Esteves, Duarte &
Araújo, S. A., tem a sua sede no lugar de Mereces, freguesia de Barce-
linhos, do concelho de Barcelos, e durará por tempo indeterminado a
partir desta data.

§ único. Por simples deliberação da administração, poderá a socie-
dade transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos mesmos
termos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências ou
quaisquer outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade, directa ou indirecta-
mente, de prestação de serviços de clínica médico-cirúrgica, de enfer-
magem.

ARTIGO 3.º

Por mera deliberação da administração a sociedade pode, livremen-
te, e nos termos legais, adquirir e alienar participações de toda a es-
pécie, incluindo participações em sociedade de direito estrangeiro, em
sociedades com objecto diverso do referido no artigo anterior, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em sociedades de responsabilidade
ilimitada, bem como associar-se, por qualquer forma, com quaisquer
outras pessoas jurídicas, nomeadamente para formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios e associações em participa-
ção.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social da sociedade é de trezentos mil euros dividido
e representado por trinta milhões de acções ordinárias, no valor no-
minal de um cêntimo cada uma.

2 — As acções são ao portador.
3 — As acções poderão ser emitidas sob a forma titulada ou escri-

tural; quando tituladas poderão existir títulos de 1 , 5, 10, 50, 100,
500, 1000, 5000, 10 000, 100 000 acções.

4 — Os títulos serão assinados pela administração, podendo a assi-
natura ser de chancela ou reproduzida por meios mecânicos.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes,
até ao limite de um milhão de euros, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.

2 — O valor correspondente à soma do capital social e das presta-
ções acessórias voluntárias exigidas e não reembolsadas não poderá,
em nenhum momento, exceder um milhão de euros.

3 — O aumento ou aumentos de capital será realizado mediante
deliberação da administração que fixará, nos termos legais, as condi-
ções de subscrição, nomeadamente o diferimento das entradas, a exis-
tência ou não de prémio de emissão e as categorias de acções a emitir.

4 — Nos aumentos de capital social, os accionistas têm direito de
preferência, na proporção das acções que possuírem na data da res-
pectiva deliberação, quer na subscrição das novas acções, quer no ra-
teio daquelas relativamente às quais tal direito de preferência não tenha
sido exercido.

ARTIGO 6.º

Quaisquer suprimentos apenas poderão ser efectuados pelos sócios
após prévia deliberação da administração, que estabelecerá os respec-
tivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser-lhes
exigidas prestações acessórias, onerosas ou gratuitas, bem como pres-
tações voluntarias de capital, subordinadas ao regime das prestações
suplementares, em qualquer dos casos até ao montante total corres-
pondente à diferença entre o capital social em cada momento e um
milhão de euros.

2 — As prestações acessórias e as prestações voluntarias de capital
deverão ser proporcionais à participação de cada accionista, salvo se
por deliberação unânime em contrario em assembleia geral de sócios
seja fixado um critério diferente de repartição.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade pode emitir obrigações por subscrição pública, nos
termos das disposições legais aplicáveis, nas condições aprovadas em
assembleia geral.

2 — Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de
obrigações, na proporção das acções de que foram titulares, salvo
deliberação em contrário da assembleia geral que aprovar a emissão.

ARTIGO 9.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) A administração;
c) O fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por cem do número de acções que possuam.
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3 — Além dos accionistas, têm direito a assistir e participar, em-
bora não possam votar, as pessoas que exerçam cargos nos órgãos
sociais.

ARTIGO 11.º

1 — Terão direito a participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas que, até cinco dias úteis antes da realização da assembleia,
comprovem a titularidade das acções.

2 — Se as acções tiverem a forma titulada, a prova da titularidade
das acções será feita pelo depósito nos cofies da sociedade ou numa
instituição de crédito.

3 — O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição e que dê entrada na sociedade
com, pelo menos, cinco dias úteis de antecedência da realização da
assembleia geral.

4 — Se as acções tiverem a forma escritural, a prova da titularida-
de das acções será feita pelo averbamento no competente registo da
sociedade, requerida impreterivelmente até cinco dias, antes da data
marcada para reunião da assembleia geral.

5 — Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar
por quem para o efeito designarem, podendo o mandato ser conferido
por procuração ou simples carta dirigida ao presidente da mesa da as-
sembleia geral, recebida até ao início da reunião da assembleia geral.

6 — Os accionistas que não possuírem um número mínimo de ac-
ções que confiram direito a voto, poderão agrupar-se de forma a
completá-lo, fazendo-se representar por um só deles, cujo nome será
indicado em carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral,
o qual deverá verificar a respectiva qualidade, até ao início da reunião
da assembleia geral.

7 — No caso de contitularidade de acções, só um dos contitulares,
com poderes de representação de todos os outros, conferidos por carta
dirigida ao presidente da mesa, e por este recebida até ao início da
reunião da assembleia geral, nela poderá participar, representação que
poderá ser efectuada também por procurador.

ARTIGO 12.º

As reuniões da assembleia geral são convocadas pelo presidente da
mesa, a pedido da administração, devendo a convocatória ser publica-
da com a antecedência mínima de 15 dias em relação à data da reu-
nião.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 14.º

1 — Para que as assembleias gerais se considerem validamente cons-
tituídas em primeira convocação, é necessário que se encontrem pre-
sentes ou representados accionistas que detenham acções correspon-
dentes a mais de metade do capital social.

2 — Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número representados e o capital por eles detido.

ARTIGO 15.º

Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pelos pre-
sentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Fixar o número de membros da administração e eleger os mes-

mos, incluindo o seu presidente;
c) Eleger o fiscal único bem como o respectivo suplente;
d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pela

administração ou pelo fiscal único.

ARTIGO 16.º

1 — A gestão da sociedade é exercida por um conselho de adminis-
tração, composto por três, cinco ou sete membros efectivos.

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

3 — Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões deste órgão e orientar as actividades da socie-
dade em conformidade com a lei, os presentes estatutos e as delibera-
ções da assembleia geral e do próprio conselho.

ARTIGO 17.º

1 — O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo administrador delegado ou por outros dois administradores,
devendo reunir, pelo menos, uma vez por trimestre.

2 — Os administradores poderão ser convocados por qualquer meio.
3 — Um administrador poderá fazer-se representar numa reunião

por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, bem
como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito.

4 — As deliberações do conselho de administração serão sempre
tomadas por maioria dos votos dos membros presentes ou represen-
tados.

5 — Em caso de empate nas deliberações, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 18.º

1 — Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições
que lhe conferem a lei e os presentes estatutos:

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, alienar, onerar, locar, prometer locar, ou dar e prome-
ter dar em locação, bem ainda como permutar, quaisquer bens móveis
ou imóveis, incluindo quotas, quinhões, acções e obrigações de outras
sociedades, qualquer que seja o objecto social;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
e) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exer-

cício de cargos sociais noutras empresas das quais seja sócio ou tenha
o controle efectivo;

d) Contrair empréstimos em Portugal. ou no estrangeiro.
2 — A administração poderá encarregar um ou mais dos seus mem-

bros de se ocuparem da condução de determinadas actividades da socie-
dade e de outras matérias de administração.

3 — A administração poderá delegar em algum ou alguns dos seus
membros ou numa comissão executiva, formada por um número im-
par de administradores, poderes e competências de gestão corrente e
de representação social.

4 — O conselho de administração poderá igualmente nomear pro-
curadores da sociedade da sociedade uma ou mais pessoas, accionistas
ou não, com ou sem a faculdade de substabelecimento, para a prática
de certos e determinados actos, com o âmbito que for fixado no res-
pectivo mandato.

ARTIGO 19.º

Os membros da administração ficam dispensados de prestar caução
de responsabilidade prevista na lei.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pelas assinaturas conjuntas dos dois membros do conselho de

administração;
c) Pela assinatura de um procurador, mas apenas dentro dos limites

e em conformidade com o mandato especial que lhe tiver sido confe-
rido.

2 — Para os actos de mero expediente será suficiente assinatura de
qualquer um dos administradores.

ARTIGO 21.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais competirá a um fiscal úni-
co que terá um suplente, nos termos da lei.

2 — O fiscal único e o suplente serão eleitos pela assembleia geral,
podendo ser renovada as suas nomeações.

3 — O fiscal único e o suplente terão de ser revisores oficiais de
contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas.

4 — O fiscal único ou o seu suplente terão os poderes e deveres
enumerados na lei.

ARTIGO 22.º

1 — Os membros dos órgãos sociais serão eleitos de quatro em quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes, para os
mencionados cargos.

2 — Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os membros eleitos tomem posse dos respectivos cargos, sem
prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia, impedimento
temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

3 — Os membros dos órgãos sociais poderão ser ou não accionis-
tas da sociedade.

ARTIGO 23.º

As remunerações a atribuir aos membros dos órgãos sociais serão
fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 24.º

1 — O exercício económico da sociedade terá início no primeiro
dia de Janeiro de cada ano civil e termo no dia 31 de Dezembro desse
mesmo ano.

2 — A apreciação e votação do balanço e demais documentos re-
feridos na lei deve, obrigatoriamente, ser realizada em assembleia geral,
que reunirá até ao final do primeiro trimestre de cada ano.
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ARTIGO 25.º

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zida a percentagem que a lei determinar para a constituição ou rein-
tegração da reserva legal, e as importâncias que a assembleia geral,
sem quaisquer limites, deliberar afectar a outras reservas, ou a outras
aplicações de interesse social, incluindo a reserva de estabilidade de
dividendos, serão atribuídos entre os accionistas na proporção das
acções de que sejam titulares.

2 — No decurso do exercício poderão ser feitos adiantamentos sobre
os lucros aos accionistas, mediante deliberação da assembleia geral
necessariamente precedida de parecer favorável do fiscal único.

ARTIGO 26.º

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-

ção do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores em
exercício.

ARTIGO 27.º

Para todas as questões emergentes do presente contrato de socie-
dade, designadamente entre a sociedade e os accionistas, fica expres-
samente estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 28.º

Ficam desde já designados para os órgãos sociais para o quadriénio
de 2005-2008, com dispensa de caução quanto à administração, os
seguintes membros:

Mesa da assembleia geral: presidente — Professor José Joaquim
Cordeiro Tavares; secretário — Dr. Nuno Miguel Teixeira Antunes
Vieira; administração: presidente — Professor António Manuel de
Almeida Dias, casado; vogais — Professor João Domingues da Costa,
casado; Manuel Granja Gonzalez, casado; Dr.ª Daniela Sofia Barroso
de Carvalho, solteira, maior; e Dr. António Miguel Pinheiro Botelho
Moniz, casado; fiscal único: efectivo — Gregório, Carvalho & Costa,
SROC, L.da, representada pelo sócio Dr. Rodrigo Mário de Oliveira
Carvalho; suplente — José Domingos da Silva Fernandes.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008364518

STONELUX — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Urbanização de São José, Rua do Dr. Abel Varzim,
bloco 8, loja D, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5784/
20050316; identificação de pessoa colectiva n.º 507302079;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: of. 01 e 02/20051107.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Catarina Daniela Barbosa da Silva, por renúncia,
sendo a data da comunicação de 4 de Novembro de 2005 e foi alte-
rado o artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 4.º do pacto social, cuja redacção
é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil e
quinhentos euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de três
mil setecentos e cinquenta euros, ambas pertencentes ao sócio Joaquim
José Rodrigues da Silva.

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 nomeado gerente o sócio Joaquim José Rodrigues da Silva.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923203

VAGANSTA,  L.DA

Sede: Areosa, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5936/
20051108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20051108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Valen-
tim Tomás da Cunha Coutada Pereira, casado com Maria Amélia
Gomes Monteiro Pereira, na comunhão de adquiridos, e Maria Hele-
na da Cunha Coutada Pereira, solteira, foi constituída a sociedade,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação VEGANSTA, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Areosa, freguesia de Carapeços, concelho de
Barcelos.

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, acessórios de moda,
têxteis e têxteis-lar.

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 vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923165

JGSR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Vila, 170, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5937/
20051108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20051108.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Júlio
Gomes da Silva Meneses e mulher Maria Isabel da Rocha e Silva, ca-
sados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JGSR — Construções, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Vila, 170, freguesia de Chorente, concelho de
Barcelos.

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 indústria da construção civil e
empreitadas de obras públicas. Preparação dos locais de construção
designadamente demolições e terraplenagens.
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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 nomeado gerente o sócio Júlio Gomes da Silva Meneses.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923149

SANTOS & VIEIRA, L.DA

Sede: Monte, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4971/
20021025; identificação de pessoa colectiva n.º 506260461;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: of. 27, of. 29 e 30/20051107.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessaram as
funções de gerente Manuel Maria dos Santos Maciel e João Paulo
Vieira Monteiro, por renúncia, sendo a data das comunicações de 7
de Novembro de 2005 e foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º
do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação QUIMICELOS, L.da, e tem
a sua sede no lugar da Mouta, freguesia de Lijó, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de produtos químicos, nomeadamente tintas, vernizes e diluen-
tes, bem como de materiais para a construção civil. Fabrico, comér-
cio, importação e exportação de produtos químicos, detergentes e
desinfectantes. Fabrico, comércio, importação e exportação de arti-
gos têxteis designadamente malhas e de artigos de vestuário. Explo-
ração de estabelecimentos de restauração e bebidas designadamente
café, restaurante e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros e outra do valor nominal de dois mil duzentos e
cinquenta euros, ambas pertencentes ao sócio António Manuel de
Sousa Senra e outra do valor nominal de duzentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio José Miguel Sousa Senra.

ARTIGO 5.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 nomeado gerente o sócio António Manuel de Sousa Senra.

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

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

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

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923181

MANUEL ANTÓNIO COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Martim d’Além, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4282/
20010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505520010; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20051031.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 23/20051031.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923130

CLINISEQUEADE — CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Viso, Edifício Portela, loja J, Sequeade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5011/
20020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505890070; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 24/20051031.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CLINISEQUEADE —
Policlínica, L.da, e tem a sua sede no lugar de Viso, Edifício Portela,
loja J, freguesia de Sequeade, concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste em exploração de clínica
médica e médico-dentária, com actividades de radiologia, enferma-
gem, fisioterapia, podologia, bem como exploração de laboratório de
análises clínicas e de anatomia patológica.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923238

LARCELOS — COMÉRCIO ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Sede: Lagoa, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5927/
20051028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
20051028.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Antó-
nio Manuel Esteves Oliveira, casado com Maria Teresa da Silva Gon-
çalves Oliveira, na comunhão de adquiridos, Bártolo Lomba Dias, ca-
sado com Maria Júlia Matos da Silva Correia, na comunhão de
adquiridos, e João Manuel Sousa Ribeiro, casado com Maria do Sacra-
mento Gonçalves Figueiredo, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação LARCELOS — Comércio
Artigos para o Lar, L.da, e tem a sua sede no lugar da Lagoa, freguesia
de Manhente, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de grande variedade de artigos nomeadamente artigos de
decoração, utilidades domésticas, artigos de higiene e limpeza, têxteis
lar, artigos de vestuário, mobiliário e artigos de iluminação, electro-
domésticos, aparelhos de rádio, televisão e vídeo, cd’s, bijuteria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, divido em três quotas: uma do valor nominal de dois mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio António Manuel Esteves de
Oliveira, e duas iguais do valor nominal de mil duzentos e cinquenta
euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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 o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923122

CONSTRUÇÕES FERNANDES & BARREIRO, L.DA

Sede: Areosa, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5928/
20051028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
20051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre José
António Fernandes da Costa, casado com Cristina Maria Ribeiro Sou-
sa Prado, na comunhão de adquiridos, e José Paulo Pereira Barreiro

casado com Anabela Figueiras Magalhães, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções Fernandes &
Barreiro, L.da, e tem a sua sede no lugar da Areosa, freguesia da Ucha,
concelho de Barcelos.

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 indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas, designadamente revestimentos de pa-
vimentos e paredes.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007924005

CADIBINA — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Brigadeiro, Vila Frescaínha (São Martinho),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5922/
20051024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20051024.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Maria Manu-
ela Lima Pais, divorciada, constituiu a sociedade unipessoal, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CADIBINA — Confecções,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Travessa do Brigadeiro, fre-
guesia de Vila Frescaínha (São Martinho), concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na confecção artigos de ves-
tuário, nomeadamente confecção de artigos de vestuário em série bem
como a sua comercialização.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedade, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.
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ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares ao
capital até montante global igual ao dobro do capital social existente à
data da deliberação.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914603

PAUTA MÁGICA — PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Sede: Rua de José Júlio Vieira Ramos, Centro Comercial Bolivar,
loja 8, rés-do-chão, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5488/
20040108; identificação de pessoa colectiva n.º 506755070;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 14/20051028.
Sede: lugar de Cárcova de Baixo, Martim, apartado 565, Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008365786

MANUFLEX — SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO
E TERRAPLENAGEM, L.DA

Sede: Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3866/
20010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505331276; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 15/20051028.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 25 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914654

LUÍS ROCHA & MARTINS, L.DA

Sede: Rua do Fontelo, 33, lugar da Foz, Barroselas,
Viana do Castelo

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5925/
20051028; identificação de pessoa colectiva n.º 506120694; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feita a
sua transformação em sociedade unipessoal, cujo pacto social tem a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Joaquim Luís Martins, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Casais, freguesia de Tre-
gosa, concelho de Barcelos.

2 — Por simples decisão da gerência a sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros, representado por duas quotas, uma do valor
nominal de onze mil duzentos e cinquenta euros e outra do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, esta com a natureza de
bem próprio, ambas pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
a cargo do sócio único que se mantém como gerente.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares até ao
montante global de cinquenta mil euros.

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 o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914662

FERNANDO PEREIRA & AUGUSTA FERREIRA, L.DA

Sede: Paço, Airó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4053/
20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505545322; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 22/20051028.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 27 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2010359925

TESTAUVIA — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Crujães, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5926/
20051028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Maria Eduar-
da Carvalho Lopes Amorim, casada com Manuel Fernando Carvalho
Amorim, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade unipes-
soal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TESTAUVIA — Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Crujães, freguesia da Vár-
zea, concelho de Barcelos.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criar
em qualquer ponto do país delegações, dependências ou outras formas
de representação social.
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3.º

O objecto social é: serviços de manutenção e limpeza de automó-
veis; comércio e reparação de pneus e outros acessórios de automó-
veis; comércio a retalho de combustíveis; estabelecimento de café e
bebidas assim como jornais e revistas e outros artigos similares.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros, e representa-se por uma quota de igual valor, da sócia Maria Eduarda
Carvalho Lopes Amorim.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
montante igual ao quíntuplo do capital social actual, e fazer à socie-
dade os suprimentos de que ela carecer.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado.

1 — Fica desde já nomeado gerente a sócia Maria Eduarda Carva-
lho Lopes Amorim.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura de um gerente.

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

veis, incluindo veículos automóveis.
3.2 — Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou

estabelecimentos.
3.3 — Confessar, desistir e transigir em juízo.

7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914670

VASCO & BELCHIOR — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Sede: Rua de Santa Maria, Edifício Serafim Carvalho, loja 10,
Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5380/
20030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506555798; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 31/20051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 31/20051028.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 3 de Dezembro de 2003.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914700

BORDADOS SENHORA DO FACHO, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4676/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505882124; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 02/20051103.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 02/20051103.
Nomeação do gerente António de Sousa Lopes.
Data da deliberação: 2 de Novembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914891

QUELPER — TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Ribeiro, 15, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5901/
20051004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20051004.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Agos-
tinho Domingos Gomes Pereira e mulher Andreia Raquel dos Santos
Gonçalves, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação QUELPER — Têxteis, L.da
2 — A sua sede é na Rua do Ribeiro, 15, freguesia de Arcozelo,

concelho de Barcelos.
3 — A sociedade poderá criar filiais, agências e sucursais em Por-

tugal ou no estrangeiro, quando julgar conveniente e transferir a sua
sede social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: indústria e comércio têxtil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma de
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem aprovados em assembleia
geral, e podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime da
mesma, prestações suplementares de capital, até montante igual ao
quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete a um ou mais
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 — Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Agostinho Domingos
Gomes Pereira.

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

4 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

5 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
5.1 — Comprar, vender, permutar e alugar quaisquer bens móveis,

incluindo veículos automóveis, e promover os respectivos registos.
5.2 — Celebrar contratos de locação financeira ou de leasing.
5.3 — Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou

estabelecimentos, celebrar, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos.

5.4 — Confessar, desistir e transigir em juízo.
6 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos ao seu objecto, designadamente fianças, abonações, letras de favor
e avales.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios e
seus descendentes, autorizando-se a sua divisão para o efeito. A não
sócios carece do prévio consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes que, por esta mesma ordem, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que vier a
ser calculado por um balanço especial para esse efeito, nos seguintes
casos:

1) Por acordo com o respectivo titular;
2) Insolvência ou falência do sócio titular;
3) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, incluída em massa

falida;
4) Venda ou adjudicação judicial da quota, seja qual for a forma

usada, ou se for apreendida ou sujeita a qualquer outro procedimento
cautelar;

5) No caso de cessão de quota, sem cumprimento do disposto no
artigo 6.º, deste pacto;

6) Inabilitação ou interdição do sócio.
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§ único. Uma vez apurado o valor da quota a amortizar, o seu
pagamento será efectuado em três prestações trimestrais, iguais e
sucessivas, sem acréscimo de juros ou encargos, vencendo-se a pri-
meira 30 dias após a respectiva deliberação.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, serão ou
não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, continuando com os herdeiros do falecido ou representan-
tes legais do interdito, devendo aqueles nomear um que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007922479

MIGUEL CERQUEIRA — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5915/
20051018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
20051018.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Luís Miguel
Lourenço Cerqueira, divorciado, constituiu a sociedade unipessoal, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Miguel Cerqueira — Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar da Estrada, freguesia de Vila
Boa, concelho de Barcelos.

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

3.º

O objecto social é bar.
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, e representa-se por uma quota de igual valor, do sócio Luís
Miguel Lourenço Cerqueira.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
montante igual a dez vezes o capital social actual.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado.

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Miguel Lourenço
Cerqueira.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura de um gerente.

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

veis, incluindo veículos automóveis.
3.2 — Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou

estabelecimentos.
3.3 — Confessar, desistir e transigir em juízo.

7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914395

COELHO & GOMES, L.DA

Sede: Aldeia, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5646/
20040909; identificação de pessoa colectiva n.º 507085655; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 08/20051018.

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

Apresentação n.º 08/20051018.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 26 de Julho de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914417

JOS — FÁBRICA DE ETIQUETAS, L.DA

Sede: Fraião, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1862/
910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502510196; inscri-
ção E-6; número e data da apresentação: 08/20051019.

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

Apresentação n.º 08/20051019.
Reforço e alteração do contrato.
Aumento: € 3004,81, em dinheiro.
Subscrição: por ambos os sócios, na proporção das suas quotas.
Alterado o artigo 3.º
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
João Manuel Sousa Fonseca: € 3750;
Maria Helena Vilas Boas Sousa: € 1250.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914450

CONFECÇÕES SILVA CRUZ, L.DA

Sede: Redondo, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4236/
20010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505550040;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20051019.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 10/20051019.
Sede: Eirigo, Areias de Vilar, Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914441

GIL VICENTE — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Medros, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 906/
860123; identificação de pessoa colectiva n.º 501608788; averbamento
n.º 1 à inscrição E-18; número e data da apresentação: 16/20051020.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 16/20051020.
Sede: Avenida de São João, 553, Barcelinhos, Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007922894

PASTILHA AZUL — PISCINAS, L.DA

Sede: Levandeira, Bastuço, Santo Estêvão

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5513/
20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 506332632; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 02/20051020.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 20 000 euros em dinheiro, alterando o n.º 1 do arti-
go 3.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vin-
te e cinco mil euros, dividido em duas quotas: sendo uma do valor de
dezoito mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Rui Pedro
Carvalho Marinho e outra do valor nominal de seis mil duzentos e
cinquenta euros, pertencente à sócia Paula Cristina Marques Pereira.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914468

ECOLASTEX — RECOBRIMENTO DE FIOS
DE BORRACHA, L.DA

Sede: Parque Industrial das Lamelas, pavilhão F,
Vila Frescaínha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5260/
20030305; identificação de pessoa colectiva n.º 506482340;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20051020.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 04/20051020.
Sede: lugar da Adega, lote 1, Vila Frescaínha (São Pedro), Barcelos.

A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes Araújo Simões Lopes de
Brito. 2007914476

PREMIER-SENSE — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE USO DOMÉSTICO, L.DA

Sede: Souto de Oleiros, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5110/
20021220; identificação de pessoa colectiva n.º 506396886; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 06/20051020.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 450 000 euros em dinheiro, alterando o artigo 3.º do
pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de oitocen-
tos e cinquenta mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de duzentos e doze mil quinhentos euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Fernando Coelho Ferreira, Jorge
Manuel Coelho Ferreira, José Maria Bogas Coelho e Hélder Fernando
da Costa Ferreira.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914484

PSICONSULTATA — GABINETE DE PSICOLOGIA, L.DA

Sede: Rua da Irmã São Romão, 21, 4.º, direito, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3721/
20000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504907824;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: of. 07/20051020.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º of. 07/20051020.
Cessação de funções da gerente Cristina Paula de Freitas Rocha,

por renúncia.
Data da comunicação: 10 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914492

DVG, L.DA

Sede: Telheiras, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5916/
20051020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20051020.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Nuno
Maciel Machado Duarte, casado com Juana Maria da Silva Matias, na
comunhão de adquiridos, Jorge Miguel Falcão Gomes, e Vítor Manuel
Fernandes Vilas Boas, solteiros, maiores, foi constituída a sociedade,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DVG, L.da, e tem a sua sede no
lugar das Telheiras, freguesia de Galegos (São Martinho), concelho de
Barcelos.

2 — A sociedade exercerá a actividade do seu escopo social em
estabelecimento situado no mesmo local da referida sede, ou noutro
ou noutros que entretanto a gerência venha a deliberar, podendo criar
e constituir filiais, agência ou outras formas de representação comer-
cial em qualquer outro local do País ou no estrangeiro.

3 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: electricidade geral, canalizações e redes
de gás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil e um euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
mil seiscentos e sessenta e sete euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao dobro do montante máximo global do capital, na pro-
porção das quotas.

ARTIGO 5.º

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

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

3 — Nos poderes da gerência estão incluídos os de comprar, alu-
gar, vender e permutar quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo
viaturas automóveis.

ARTIGO 6.º

1 — É livremente permitida a cessão e divisão de quotas entre os
sócios.

2 — A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e, em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o sócio titular.
b) Quando a quota seja cedida, adjudicada ou constituída em caução

com violação do disposto neste pacto social;
c) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impe-

dir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pacto social;
d) No caso de falecimento do sócio sem que lhe sobrevivam her-

deiros legítimários.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914506

MARPRONOR — ARMAZÉNS DE PRODUTOS
ALIMENTARES DO NORTE, L.DA

Sede: Outeirinho, Gueral, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2734/
960212; identificação de pessoa colectiva n.º 502699612; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/20051020.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 17/20051020.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923750

J. T. J. — IMPORT EXPORT, L.DA

Sede: Gandra, Chã, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3451/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504704842; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/20051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 03/20051021.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914514

LUSONEIVA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Água Levada, Fragoso, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4936/
20020821; identificação de pessoa colectiva n.º 506218783; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 06/20051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 25 000 euros em dinheiro, alterando o n.º 1 do arti-
go 3.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro, e nos
demais valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros,
dividido em duas quotas iguais de vinte e cinco mil euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Jeremias da Silva Neiva e Isabel
de Jesus Oliveira Martins Neiva.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914530

GONÇALVES & SÃO BENTO — TÊXTEIS, L.DA

Sede: Campelo, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4068/
20010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505510731; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 10/20051021.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 15 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914565

DANCE CLUB — EXPLORAÇÃO DE DISCOTECAS, L.DA

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 118, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5918/
20051021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre Maria
Manuela de Jesus Rocha, casado com Mehand Sakhi, na comunhão

geral e Jean-Marc Bertrand Marchand, solteiro, maior, foi constituí-
da a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Dance Club — Exploração
Discotecas, L.da, tem a sua sede e principal estabelecimento na Rua
de Cândido da Cunha, 118, da cidade de Barcelos, e durará por tempo
indeterminado com início no dia de hoje.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sociedade transferir a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou extinguir delegações e sucursais
em qualquer parte do país ou do estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — O seu objecto é exploração de estabelecimentos de dança e
discotecas.

2 — A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas em leis especiais, bem como as-
sociar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do res-
pectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integramente subscrito e já realizado em dinheiro,
é de cinco mil euros e está dividido em duas quotas iguais de dois mil
e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

São permitidas prestações suplementares, na proporção da quota
de cada sócio e até ao montante total de duzentos e cinquenta mil
euros, sempre que assim seja deliberado pelos votos representativos
da maioria simples do capital social, podendo os sócios fazer supri-
mentos em dinheiro à sociedade, sem vencimento de qualquer juro,
mediante as condições estabelecidas por deliberação a tomar em as-
sembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, compete a um
ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 — A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — A assembleia geral poderá deliberar a atribuição de remunera-
ções aos gerentes em reunião expressamente convocada para o efei-
to, podendo tal remuneração ser constituída, total ou parcialmente,
por uma participação nos lucros da sociedade.

4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Manuela de Jesus
Rocha.

5 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos, contratos
ou documentos, é necessária e suficiente a intervenção de um gerente.

6 — Incluem-se nos poderes de gerência os seguintes:
a) Comprar, vender ou permutar quaisquer bens móveis, incluindo

automóveis;
b) Tomar de trespasse, arrendamento, exploração ou locação quais-

quer locais ou estabelecimentos, bem como alterar ou rescindir os
respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; a favor de estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro lugar tem
direito de preferência e a seguir a ela os sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

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

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, ainda, quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade;
e) Algum sócio praticar acto que perturbe gravemente a vida so-

cial.
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2 — A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a contar
da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a permi-
te, consumando-se com a respectiva deliberação.

3 — A amortização será comunicada ao sócio mediante carta re-
gistada no prazo de 15 dias.

4 — O preço da amortização será o que para a quota resulte do
último balanço aprovado.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007237628

TRANSPORTES GAFANHENSE, L.DA

Sede: Vilarinho, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5649/
20040916; identificação de pessoa colectiva n.º 504079786; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 23/20051021.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 3.º e o n.º 2 do artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde a soma de quatro quotas iguais: cada uma de
valor nominal de doze mil e quinhentos euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios Joaquim Gonçalves Anjo Pereira, Pedro Miguel
Maciel de Oliveira, Agostinho Salgueiro Martins e Carlos Alberto
Miranda de Sousa.

4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — São já gerentes os sócios Joaquim Gonçalves Anjo Pereira,

Pedro Miguel Maciel de Oliveira e Agostinho Salgueiro Martins e João
Cândido da Rocha, e fica, desde já, nomeado gerente o sócio Carlos
Alberto Miranda de Sousa.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914611

MARIA DO CARMO & ANTÓNIO ARANTES, L.DA

Sede: Rua do Tenente Valadim, 13, 2.º, fracção C, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3147/
19980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504075110; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007356970

A SORRIR — CONSULTÓRIO DENTÁRIO, L.DA

Sede: Davasa, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5934/
20051107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20051107.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, entre An-
dreia da Conceição Loureiro de Oliveira e marido, Manuel Joaquim da
Costa Rodrigues, casados na comunhão de adquiridos, constituíram a
sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Sorrir — Consultório Dentário, L.da,
e tem a sua sede no lugar da Devesa, freguesia de Pousa, concelho de
Barcelos.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar
sucursais, agências ou outras formas legais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de medicina dentária e
odontologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas: uma de quatro mil e qui-
nhentos euros, da sócia Andreia da Conceição Loureiro de Oliveira, e
outra de quinhentos euros, do sócio Manuel Joaquim da Costa Rodrigues.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de cem mil euros, na
proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios.

§ único. A cessão a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, 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, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência fica dispensada de caução e será ou não remunera-
da conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Fica, desde já, nomeada gerente, a sócia Andreia da Concei-
ção Loureiro de Oliveira.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos que envol-
vam responsabilidade para a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes 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 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 vier a ser cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º O preço da quota amortizada será no caso da alínea a) o valor

acordado, e nos restantes casos o resultado do último balanço e o pa-
gamento da contrapartida é fraccionado em duas prestações semestrais.

§ 2.º 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 8.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 9.º

 A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com o objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das enviadas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, for-
ma que será dispensada em caso de assembleias universais.

ARTIGO 11.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914999
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MIRANDA & APOLINÁRIOS, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2634/
950804; identificação de pessoa colectiva n.º 503477206;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 13/20051104.

Certifico que foi efectuado o averbamento do teor seguinte:
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/20051104.
Cessação de funções do gerente Ricardo José Miranda Apolinário,

por renúncia.
Data da comunicação: 16 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914956

DANIEL COELHO & C.A,  L.DA

Sede: Avenida do Dr. José António Peixoto Pereira Machado,
transversal Poente, Edifício Brasil, 32, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 639/
810701; identificação de pessoa colectiva n.º 501177051;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 16/20051104.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 16/20051104.
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Freitas Campos,

por renúncia.
Data da comunicação: 21 de Dezembro de 1998.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914964

HENRIQUE & ALBERTINA VIEIRA, L.DA

Sede: Casal, Feitos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3318/
19980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504262165; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357062

LUCIMANO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Alivio, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5063/
20020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506192199; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007356953

MANUEL DOMINGUES DIAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua das Barreiras, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2587/
19950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503403547; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357046

CARNADÃES — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Aldeia, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3718/
20000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504997599; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357054

FORNELFRUTAS — COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: Gandra, lote 25, Milhazes, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3943/
20010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505305623; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357070

SILVA & LINHARES, L.DA

Sede: Feiteira, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4396/
20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505649357; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357089

FLORBELA PEREIRA — CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Vilarinho, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4387/
20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505713837; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007168065

FARMÁCIA PAULA LAMELA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Alcaides de Faria, 81, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5540/
20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506830446; data
da apresentação: 30062005.
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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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007356988

PETROAVENIDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Avenida Central, Macieira de Rates, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5459/
20031202; identificação de pessoa colectiva n.º 506515125; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357038

WORLD WIDE TÊXTIL — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, Edifício Jardim Velho, 109 a 111,
2.º, 14, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5097/
20021122; identificação de pessoa colectiva n.º 505261839; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007356961

LAGES & AZEVEDO, L.DA

Sede: Boavista, Aldreu, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4432/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505643804; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007356945

FEITACIL — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Feiteira, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4397/
20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505643774; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357097

PINHEIRO COUTINHO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Campo de 25 de Abril, 310, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2876/
19961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503748137; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007345889

AGÊNCIA FUNERÁRIA ROMANA, L.DA

Sede: Agro, Rio Covo (Santa Eulália), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5024/
20020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505871815; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007357100

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA ALEXANDRE MANUEL
MARTINS PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Magrou, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3457/
19990602; data da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007345870

GAMISOL — VERNIZES E TECNOLOGIAS
PARA ACABAMENTOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Lamas, Rio Covo (Santa Eulália), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2657/
19950912; identificação de pessoa colectiva n.º 503493279; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091791

FARIA & DUARTE, L.DA

Sede: Feital, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4413/
20010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505525232; data
da apresentação: 30062005.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091805

JOSÉ ANTÓNIO MACIEL FERRAZ
CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Gandarinha, Galego (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5494/
20040120; data da apresentação: 30062005.
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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.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008091775

ABORIMFEX & CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Pegas, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4727/
20020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505952544; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000376738

FREITAS & TORRES — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Monte, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3660/
20000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504952544; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2007344742

INSTALCÁVADO — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Assento, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3908/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505379643; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2007344815

LIMA & BARROS — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Assento, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4380/
20010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505573717; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005925985

GABICELOS — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Aníbal Araújo, loja 328, rés-do-chão,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5531/
20040309; identificação de pessoa colectiva n.º 506751473; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007350688

MENDES & MIRANDA, L.DA

Sede: Vilar, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3578/
20000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504675834; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005925969

INFORMALHAS — INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Rua da Ribeira, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3517/
19990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504580280; data
da apresentação: 30062005.

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.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005925950

CASTROTÊXTIL — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Souto Vilar, Durrães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3268/
980713; identificação de pessoa colectiva n.º 504196405;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/20051104.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 23/2005/11/04.
Cessação de funções das gerentes Maria da Conceição Maciel de

Castro Sagres, Júlia Manuela Maciel Castro e Maria Alcinda Maciel
Castro Torre, por renúncia.

Data das comunicações: 30 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914972

JOSÉ GOMES DE FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Elias Garcia, 36, 1.º, direito, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5106/
20020802; identificação de pessoa colectiva n.º 506255590; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20051104.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento do teor seguinte:

Apresentação n.º 18/20051104.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007922622
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S. M. A. D. — SERVIÇO MÉDICO DE ATENDIMENTO
AO DOMICÍLIO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira Machado,
transversal Poente, 24, 3.º, esquerdo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1211/
871105; identificação de pessoa colectiva n.º 501894330; inscri-
ção n.º E-7; número e data da apresentação: 19/20051104.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 2 994,84 euros em dinheiro, alterando os artigos 2.º,
3.º e 5.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços domiciliári-
os, diurno e nocturno de medicina, consultório das diversas especi-
alidades da medicina e cirurgia, electrocardiografia, radiologia, aná-
lises clínicas e outros exames subsidiários de diagnóstico, medicina,
higiene e segurança no trabalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de valor
nominal de três mil novecentos e oitenta euros, pertencente ao sócio
José Júlio da Silva Torres Matos, e outra do valor nominal de mil e
vinte euros, pertencente à sócia Maria Clara Furtado Dantas Matos.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete a um ou mais.
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 — É já gerente o sócio José Júlio da Silva Torres Matos.
3 — A gerência será ou não remunerada, conforme deliberação da

assembleia geral.
4 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente assinatura de um gerente.
5 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
5.1 — Comprar, vender, permutar e alugar quaisquer bens móveis,

incluindo veículos automóveis, e promover os respectivos registos;
5.2 — Celebrar contratos de locação financeira ou de leasing;
5.3 — Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou

estabelecimentos, celebrar, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

5.4 — Confessar, desistir e transigir em juízo.
6 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos ao seu objecto, designadamente fianças, abonações, letras de favor
e avales.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914573

BRUNO & LISETE, L.DA

Sede: Quintão, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5050/
20021206; identificação de pessoa colectiva n.º 506391302;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 7, 8 e 9/
20051024.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os averbamentos do teor seguinte:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 07/20051024.
Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente Mendes,

Ferreira, Soutinho & Faria, SROC, e Manuela Fernanda Barroso Vile-
la Ferreira, por renúncia.

Data das comunicações: 25 de Janeiro de 2000.
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 08/20051024.
Cessação de funções do presidente e vogais do conselho de admi-

nistração Fernando da Silva Pinto, Bruno Ricardo da Eira Pinto e
Lisete Sofia Eira Pinto, por renúncia.

Data das comunicações: 15 de Novembro de 2004, 7 de Janeiro de
2005 e 20 de Maio de 2005, respectivamente.

Mais certifico que foram alterados os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 7.º, 9.º,
11.º, 13.º, 17.º, 19.º, 20.º, 25.º, 28.º e 29.º do pacto social, cuja redac-
ção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção, administração e ges-
tão de bens imóveis próprios ou alheios, compra e venda de prédios
rústicos e urbanos, adquiridos ou não para revenda, revenda dos adqui-
ridos para este fim e promoção ou construção de edifícios para venda,
exploração e administração de bens imóveis pertencentes à sociedade
ou a terceiros, a urbanização e a construção por conta própria ou atra-
vés de empreitada, arrendamento de bens imobiliários e aluguer de
máquinas, equipamentos e outros aparelhos para a indústria de constru-
ção civil, assim como a realização de quaisquer operações sobre esses
bens, bem como a prestação de todo o tipo de serviços, directa ou
indirectamente, conexos com aquelas actividades ou acessórios do seu
objecto social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a respectiva sede no lugar de Quintão, freguesia
da Ucha, concelho de Barcelos.

O conselho de administração ou o administrador único poderão
livremente deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O conselho de administração ou o administrador único poderá li-
vremente criar, mudar ou extinguir sucursais, agências, delegações
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 7.º

As acções são representadas por títulos de 1, 10, 100 e 1000 ac-
ções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão, a
expensas dos respectivos titulares.

Os títulos provisórios ou definitivos, representativos das acções
deverão conter as assinaturas de dois administradores ou do adminis-
trador único.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao porta-
dor, nos termos das disposições aplicáveis e nas condições fixadas pela
assembleia geral.

Aos títulos provisórios e definitivos aplica-se o disposto no arti-
go 7.º

ARTIGO 11.º

A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionistas com
direito a voto e pelos membros da mesa da assembleia geral, do con-
selho de administração ou do administrador único e do conselho fis-
cal ou do fiscal único, ainda que não sejam accionistas.

ARTIGO 13.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Compete ao presidente da mesa convocar as assembleias ge-

rais com pelo menos 30 dias de antecedência, dirigir as reuniões, dar
posse aos membros do conselho de administração ou ao administra-
dor único e aos membros do conselho fiscal ou do fiscal único, bem
como exercer as demais funções que lhe são conferidas pela lei e pelos
estatutos.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 17.º

1 — A gestão e representação da sociedade será exercida por um
administrador único ou por um conselho de administração, eleitos em
assembleia geral.

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

3 — Compete ao presidente do conselho de administração convo-
car e dirigir as reuniões do conselho, promover a boa execução das
suas deliberações e exercer o voto de qualidade nos termos deste con-
trato.

4 — Ao administrador único cabe orientar as actividades da socie-
dade em conformidade com a lei, o presente contrato e as delibera-
ções da assembleia geral.

5 — Os membros do conselho de administração e o administrador
único não caucionarão a sua responsabilidade.

ARTIGO 19.º

1 — Compete ao administrador único, e bem assim ao conselho de
administração se for o caso, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;
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b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
se em arbitragem. Para o efeito, o conselho de administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;
e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimento de e para a

sociedade;
f) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas jurídicas,

nos termos do artigo 5.º destes estatutos;
g) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e ou es-

trangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
h) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

o exercício de cargos sociais noutras empresas.
2 — O conselho de administração poderá delegar parte dos seus

poderes num ou mais dos meus membros, definindo-os na acta de
delegação.

ARTIGO 20.º

1 — Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por dois administradores ou pelo administrador único.

2 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador.

ARTIGO 25.º

1 — O administrador único, e quando aplicável o conselho de ad-
ministração, o fiscal único, o presidente e o secretário da mesa da
assembleia geral serão eleitos pelo período de quatro anos.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 28.º

Por deliberação válida da assembleia geral poderão ser derrogadas
as normas legais.

ARTIGO 29.º

A mesa da assembleia geral, o administrador único e o fiscal único
ficam assim e desde já constituídos.

Mesa da assembleia geral: presidente — Bruno Ricardo da Eira Pinto,
solteiro, residente no lugar de Quintão, freguesia da Ucha, concelho
de Barcelos; secretário — Maria de Lurdes Carvalho Araújo, casada,
residente no lugar do Monte, Freguesia de Minhotães, concelho de
Barcelos.

Administrador único: Lisete Sofia da Eira Pinto, solteira, residente
no lugar de Quintão, indicada freguesia da Ucha.

Fiscal único: Artur Armando Frederico Moreira, revisor oficial de
contas com o n.º 848; suplente — José Augusto Nadais de Sousa, re-
visor oficial de contas com o n.º 525.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914581

COMÉRCIO DE PNEUS — MENDES & CARVALHO, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, Edifício Panorâmico II, loja 15,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5924/
20051028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20051028.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, entre Nuno
Jorge Barbosa Araújo Mendes, solteiro, maior, e Leonel Ferreira Car-
valho, casado com Alcinda Raquel Macedo Fernandes, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Comércio de Pneus — Mendes Car-
valho, L.da

2.º

A sede social é na Rua de Bartolomeu Dias, Edifício Panorâmico
II, loja 15, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

3.º

O objecto social é: compra e venda de pneus novos e usados e
outros acessórios para veículos automóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, uma de cada um dos sócios Nuno Jorge Barbosa Araújo Mendes
e Leonel Ferreira Carvalho.

5.º

Por deliberação tomada por unanimidade de todo o capital social
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de cinquenta mil euros e os sócios poderão fazer à
sociedade os suprimentos de que ela carecer.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbe a sócios
ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes os sócios Nuno Jorge Barbosa Araújo Mendes e Leonel Fer-
reira Carvalho.

1 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
2 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.
3 — Estão compreendidos nos poderes de gerência os poderes para

comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos
de locação financeira para a sua aquisição.

7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas -entre
sócios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mesmo
gratuitas, dependem do prévio consentimento da sociedade, sendo
reservado em primeiro lugar aos restantes sócios e em segundo à socie-
dade, o direito de preferência na cessão onerosa.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914646

CONSTRUÇÕES JOAQUIM SANTOS FERNANDES, L.DA

Sede: Barreiro, Tamel (Santa Leocádia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4908/
20020917; identificação de pessoa colectiva n.º 506223795; data
da apresentação: 30062005.

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.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007356309

FRANCISCO FERNANDES, L.DA

Sede: Morfeito, Tamel (Santa Leocádia), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4226/
20010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505471086; data
da apresentação: 30062005.

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.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007356171

CONFECÇÕES GRILO — SOCIEDADE COMERCIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Carrimau, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1412/
19881202; identificação de pessoa colectiva n.º 505070080; data
da apresentação: 30062005.

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.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008088758
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FAMA — FÁBRICA DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1844/
19910205; identificação de pessoa colectiva n.º 502492627; data
da apresentação: 30062005.

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.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008088790

JOÃO PINTO DA COSTA & FILHOS, L.DA

Sede: Souto do Casal, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1292/
19880317; identificação de pessoa colectiva n.º 501949321; data
da apresentação: 30062005.

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.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008088774

JD RIBEIRO — ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Formiga, lojas 2 e 3, edifício
Jomag II, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2938/
19970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503826626; data
da apresentação: 30062005.

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.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007345668

JOGUEL ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Monte, Vila Frescaínha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2304/
931112; identificação de pessoa colectiva n.º 503098850;
averbamento n.º 2 à inscrição E-1 e inscrição E-5; números e data
das apresentações: of. 08 e 09/20051028.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Manuel Abreu da Silva, por renúncia, sendo a data
da comunicação de 7 de Outubro de 2005 e foi feita a transformação
da mesma em sociedade unipessoal, cuja redacção do seu pacto social
é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joguel Acessórios Têxteis, Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é no lugar do Monte, freguesia de Vila Frescaínha (São
Pedro), concelho de Barcelos.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e indústria de artigos
têxteis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros,
representado por uma quota de igual valor, do sócio único Vítor
Manuel Ferreira da Silva.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
ao montante igual ao triplo do capital social actual.

ARTIGO 6.º

A administração e a representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbem à gerência,
sócios ou terceiros, sendo já gerente o sócio Vítor Manuel Ferreira da
Silva.

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

ARTIGO 7.º

Entre o sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer negó-
cios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social, devem obe-
decer à forma legalmente prescrita e em todos os casos devem obe-
decer à forma escrita.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2009465679

TRANSPORTES J. MIRANDA & C.A,  L .DA

Sede: Monte da Poça, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3131/
19980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504047337;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/20051028.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 06/20051028.
Sede: Rua do Dr. António Rodrigues, 1150, Carreira, Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007922215

J. FIGUEIREDO & MATOS, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3471/
990621; identificação de pessoa colectiva n.º 504494759; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 03/20051028.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 2.º do pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. Figueiredo & Nogueira, L.da, e
tem a sua sede no lugar do Monte, freguesia de Gilmonde, concelho
de Barcelos.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio por grosso e a de vestuário
e acessórios; café snack-bar e restaurante; confecção de vestuário
exterior em série.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2002715696

V. & M. SILVA — ACESSÓRIOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Monte, Vila Frescaínha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3505/
990806; identificação de pessoa colectiva n.º 504566989; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/20051028.

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

Apresentação n.º 02/20051028.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2009465660
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SAMIDEL — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Talhos, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1272/
880222; identificação de pessoa colectiva n.º 501936700; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 25/20051025.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado um aumento de 8004,80 euros, em dinheiro, alterando o corpo
do artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

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

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923696

MANUEL S. COELHO & C. GONÇALVES
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça de Diogo Cão, Quinta da Formiga, 28, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2764/
960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503630144;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 19/20051025.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o averbamento do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/20051025.
Cessação de funções do gerente Aníbal Daniel Palmeira Coelho,

por renúncia.
Data da comunicação: 19 de Janeiro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914638

FIFE — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Varziela, Pereira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1167/
870817; identificação de pessoa colectiva n.º 501865365; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 07/20051025.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um aumento de 45 000 euros, sendo 7000 euros, por incorporação de
reservas livres, e 38 000 euros em dinheiro e feita a sua transforma-
ção em sociedade anónima, cujo pacto social passa a ter a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto, formas de representação
e associação

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FIFE — Malhas e Confecções, S. A.,
e tem a sua sede no lugar de Varziela, freguesia de Pereira, concelho
de Barcelos.

2 — O órgão de administração poderá livremente deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos de vestuário
em série.

ARTIGO 3.º

 A sociedade pode livremente associar-se de futuro a quaisquer
pessoas singulares ou colectivas ou a agrupamentos complementares
de empresas ou entidades de natureza semelhante, participar na sua
constituição, administração e fiscalização, bem como livremente ad-

quirir e alienar participações como sócia ou accionista nessas socie-
dades, qualquer que seja o seu objecto e ainda em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas
ou entidades de natureza semelhante.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros e encontra-se representado por 10 000 acções do
valor nominal de cinco euros cada, podendo haver títulos de 1, 10,
50, 100, 500 e 1000 acções.

2 — As acções são ao portador, registadas ou não, podendo ainda
ser nominativas e serão reciprocamente convertíveis, correndo as
inerentes despesas de conversão por conta do accionista requerente.

3 — As acções podem revestir a forma escritural, sendo as acções
tituladas ou escriturais reciprocamente convertidas a pedido dos accio-
nistas.

4 — Os títulos são assinados pelo administrador único, podendo a
assinatura ser de chancela pelo mesmo autorizada.

ARTIGO 5.º

1 — Mediante deliberação da Assembleia geral poderão ser amorti-
zadas acções nos seguintes casos:

a) Havendo acordo com o respectivo titular, quer quanto ao valor
quer quanto. à época de reembolso;

b) Havendo penhora, arresto, arrolamento ou envolvimento em
qualquer providência judicial ou administrativa, que possa implicar
ulterior transmissão da respectiva titularidade das acções;

c) Sendo adjudicados os títulos ao cônjuge do titular, por virtude da
partilha decorrente da separação judicial de bens, divórcio ou separa-
ção judicial de pessoas e bens.

2 — Nas situações previstas nas alíneas b) e c) do número anteri-
or, a respectiva deliberação deverá ser tomada dentro do prazo de um
ano e o valor das acções amortizadas e o respectivo prazo serão de-
terminados pela assembleia que deliberar amortização, sem prejuízo
do que for imperativamente fixado lei.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

A mesa da assembleia geral é composta de um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas ou outras
pessoas.

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral é constituída pela totalidade dos accionis-
tas, podendo nela votar todos os accionistas portadores de acções com
direito a voto, correspondendo um voto a cada grupo de 10 acções.

2 — As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos
sempre que a lei ou o contrato não exijam uma maioria qualificada.

ARTIGO 8.º

1 — Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá funci-
onar e deliberar desde que nela compareçam ou estejam representados
accionistas que tenham, pelo menos, 75 % do capital social.

2 — Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados.

3 — A deliberação que importe alteração do contrato de sociedade,
a fusão, cisão, transformação ou a dissolução da sociedade- e a de
amortização de acções terá que ser aprovada pelos accionistas que
representem uma maioria de 75 %.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único, eleito por um período de quatro anos, que pode não ser accio-
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nista e que pode ser dispensado de prestar caução por deliberação da
assembleia geral que o eleger.

ARTIGO 10.º

1 — Compete ao administrador único, como órgão de gestão da
sociedade, designadamente:

a) A aquisição, alienação, locação e oneração de bens imóveis,
estabelecimentos comerciais, participações sociais veículos automó-
veis;

b) A celebração de contratos de financiamento e de empréstimo,
incluindo os de médio e longo prazo, internos e externos;

c) Designar o secretário da sociedade e o respectivo suplente.
2 — Mediante deliberação, poderá ainda o administrador único

encarregar uma ou mais pessoas, em nome e por conta da sociedade,
como mandatários ou procuradores, de praticar certos actos de ges-
tão e de representar a sociedade em juízo e junto das diversas repar-
tições públicas, conferindo-lhe, para tanto, o respectivo mandato em
forma legal.

ARTIGO 11.º

1 — Sem prejuízo no preceituado no número seguinte, a sociedade
fica obrigada em todos actos e contratos:

a) Pela assinatura do administrador único;
b) Mediante a assinatura conjunta de um administrador e de um

mandatário a quem, de acordo com o n.º 2 do artigo anterior, tenham
sido outorgados poderes para o efeito;

c) Através da assinatura simultânea de dois procuradores, nos pre-
cisos termos do respectivo instrumento de mandato.

ARTIGO 12.º

A competência e a forma como o secretário da sociedade desem-
penhará as suas funções são reguladas pelo disposto na lei.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um su-
plente, eleitos por um período de quatro anos e escolhidos de entre
os revisores de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da per-
centagem que, dentro dos limites fixados por lei, for deliberada para
a substituição da reserva legal, terão a aplicação que a Assembleia geral
determinar, ou que a mesma fique vinculada à quota-parte da distri-
buição obrigatória dos lucros, desde que a deliberação seja tomada com
os votos favoráveis de accionistas representem dois terços do capital
social.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 15.º

1 — No caso de dissolução, será liquidatário o administrador que
ao tempo estiver em exercício.

ARTIGO 16.º

1 — Ficam, desde já, nomeados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o primeiro quadriénio:

Mesa da assembleia geral: presidente — Maria do Céu Torres Fi-
gueiredo Caravana; secretária — Maria Adelaide Torres de Figueiredo.

Administrador único — Maria Cândida Torres Figueiredo.
Fiscal único: efectivo — Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e

Associados, SROC, inscrita na lista da Ordem dos Revisores Oficias
de Contas sob o n.º 57, com sede na Rua de 25 de Abril, 454, 5.º,
direito, desta cidade de Braga, representada pelo sócio António Ma-
nuel Alves de Sousa Martins, casado, residente no lugar de Cales, fre-
guesia de Figueiredo, concelho de Amares, inscrito na Lista da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 919; suplente — Armindo

Fernandes da Costa, inscrito na Lista da Ordem dos Revisores Ofici-
ais de Contas sob o n.º 423, com domicilio profissional na Avenida
da Liberdade, 432, 6.º, sala 42, Braga.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914620

COMSTUDIES — CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: lugar do Monte da Gandra, 1-G, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5881/
20050906; identificação de pessoa colectiva n.º 504790099; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 24/20051104.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do seguinte teor:

Apresentação n.º 24/20051104.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas: 18 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914980

ADROTEL — INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Largo do Bom Jesus da Cruz, 15, 1.º, direito, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5727/
20041230; identificação de pessoa colectiva n.º 502603941; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 13/20051115.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 13/20051115.
Nomeação do conselho de administração e fiscal único.
Conselho de administração: presidente — Rui Manuel da Silva Fer-

nandes; vice-presidentes: Luís dos Reis Pescada e Isabel da Conceição
Cosme, ambos casados. Prazo: 2005-2008.

Fiscalização: fiscal único efectivo — Mário de Sousa Borges, casa-
do, ROC; fiscal único suplente — Daniel Jorge Gonçalves Vicente,
divorciado, ROC. Prazo: 2005-2008.

Data da deliberação: 9 de Novembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923211

MAGENS — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso, 66, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5929/
20051031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
20051031.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Cintia Cabral
da Silva, divorciada, constituiu a sociedade unipessoal, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MAGENS — Construções, Unipes-
soal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Afonso, 66, freguesia de
Arcozelo, concelho de Barcelos.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criar
em qualquer ponto do País delegações, dependências ou outras formas
de representação social.

3.º

O objecto social é construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e representa-se por uma quota de igual valor da sócia Cintia
Cabral da Silva.
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5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
montante igual ao quíntuplo do capital social actual e fazer à socie-
dade os suprimentos de que ela carecer.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia-geral, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado.

1 — Ficam desde já nomeados gerentes a sócia Cintia Cabral da
Silva e o não sócio Emílio Garcia Perez, divorciado, residente em
lugar de Veja Del Ciego, sem número, localidade Pola de Lena, pro-
víncia das Astúrias, Espanha.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura de um gerente.

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

incluindo veículos automóveis;
3.2) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos;
3.3) Confessar, desistir e transigir em juízo.

7.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2005924954

CREMITEX — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Cávado, 190, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4510/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505482223;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1: números e data das apre-
sentações: 25 e 26/20051031.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os averbamentos do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 25/20051031.
Cessação de funções das gerentes Anabela Amorim Remelhe e Ana

Maria Amorim Remelhe, por renúncia, em 29 de Julho de 2005.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 26/20051031.
Sede: Urbanização das Calçadas, Edifício Jardim, apartamento 31,

caixa 432, Arcozelo, Barcelos.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923220

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. FRANCISCO
FERNANDES DO VALE, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2807/
960603; identificação de pessoa colectiva n.º 503665819; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/20051031.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 2.º do pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de medicina
dentária e odontologia, outros serviços de saúde humana e prestação
de serviços de formação sob a forma de explicações sobre matérias
do ensino superior.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007914794

MABICARNES — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Igreja, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4963/
20020918; identificação de pessoa colectiva n.º 506225232;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 07 e 08/20050916.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as fun-
ções de gerente Manuel Jorge Coelho Barbosa, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 28 de Outubro de 2004, e foi nomeado gerente
Artur Jorge Rodrigues Ferreira, por deliberação de 28 de Outubro de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007904748

SOUSA, MARTINS & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Fernão Magalhães, 3, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5839/
20050629; identificação de pessoa colectiva n.º 506865525;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: of. 16 e 17/20051102.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente José António Gonçalves de Sousa, por renúncia,
sendo a data da comunicação de 9 de Setembro de 2005, e foi altera-
do o n.º 1 do artigo 1.º, o artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 5.º do
pacto social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Nurio — Café, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Fernão Magalhães, 4, cidade de Barcelos.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros, dividido em quatro quotas, sendo uma do valor
nominal de mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Carlos Ma-
nuel Azevedo Martins, duas iguais do valor nominal de dois mil oito-
centos e doze euros e cinquenta cêntimos cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios José Rui Santos Moreira e João André Santos
Moreira e uma do valor nominal de trezentos e setenta e cinco euros
pertencente à sócia Sílvia Maria Fernandes Pires.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele activa e passivamente, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Carlos Manuel
Azevedo Martins, já nomeado gerente, e Sílvia Maria Fernandes Pi-
res, que desde já fica nomeada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2008083357

STRADA JEANS — VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Edifício Terra Nova, lugar da Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5779/
20050310; identificação de pessoa colectiva n.º 507282736;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 04 e 05/20051028.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou as
funções de gerente Rui Alexandre Seara Machado, por renúncia, sen-
do a data da comunicação de 23 de Setembro de 2005, e foi alterado
o n.º 2 do artigo 1.º, o artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 5.º do pacto
social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
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2 — A sede social é na Rua de Elias Garcia, 230, freguesia de Ar-
cozelo, concelho de Barcelos.

3 — (Mantém-se.)
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, pertencendo uma a cada um dos
sócios Domingos Carvalho de Campos e Flora da Conceição Correia
Ferreira de Campos.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes, sócios ou
não, sendo já gerente o sócio Domingos Carvalho de Campos e fi-
cando desde já nomeada gerente a sócia Flora da Conceição Correia
Ferreira de Campos.

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

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2002715742

BRAGA

JACINTO ANTUNES DA SILVA, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 175, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 02318/
19861016; identificação de pessoa colectiva n.º 501733850; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 05/20020204.

Certifico que foi registado reforço do capital. Montante do refor-
ço: 60 000 000$.

Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro pelos sócios na
proporção das suas quotas.

Capital após o aumento: 100 000 000$.
Alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguinte

redacção:
ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
milhões de escudos, dividido em oito quotas, uma de setenta e cinco
milhões de escudos pertencente ao sócio Jacinto Antunes da Silva,
uma de dez milhões de escudos pertencente à sócia Maria Adelaide
Lopes Pereira, uma de três milhões de escudos e outra de dois mi-
lhões de escudos pertencentes ao sócio Carlos José Pereira da Silva,
duas de um milhão duzentos e cinquenta mil escudos pertencentes uma
a cada um dos sócios Maria Jacinta Lopes Pereira da Silva e Fernando
Augusto Pereira da Silva, pertencendo ainda a cada um deles uma quota
de três milhões setecentos e cinquenta mil escudos.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2002. — A Ajudante Principal, Hérmogenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2010249496

FAFE

HÉLDER CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2500/
20051128; identificação de pessoa colectiva n.º P 507546733;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051128.

Certifico que Hélder José Cardoso Castro, casado, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hélder Castro, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua da Quinta da Bouça, 30, freguesia de Mede-
lo, concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria e comércio de borda-
dos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874129

PIRUSTEX — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2496/
20051121; identificação de pessoa colectiva n.º P 507489373;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20051121.

Certifico que entre Sílvia Pereira Andrade e Orlando de Oliveira
Leite, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação PIRUSTEX — Têx-
teis, L.da, e tem a sua sede na Rua da Restauração, 201, freguesia e
concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no‘ comércio, importação e ex-
portação de artigos têxteis, têxteis lar e vestuário.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente Paulo César Pereira
Leite, casado, residente na Rua da Restauração, 201, freguesia e con-
celho de Fafe.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874056

ANA & JOSÉ, CONSTRUÇÕES E JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1510/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505418410; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 09/20051121.

Certifico que a firma social foi alterada para Ana & José, Constru-
ções e Jardins, L.da, e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana & José, Construções e Jar-
dins, L.da, e tem a sua sede na Rua de Cimo e Vila, 21, freguesia de
Fomelos, concelho de Fafe.

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

Está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874048

TERESA SILVA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2495/
20051121; identificação de pessoa colectiva n.º P 507522931;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20051121.

Certifico que Teresa Maria da Silva Costa, casada, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Teresa Silva Costa, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Luís de Camões, 104, freguesia e con-
celho de Fafe.

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 exploração de centro de esté-
tica, designadamente com serviços de tratamentos faciais e depila-
ções. Comércio, importação e exportação de cosméticos e cremes de
beleza.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
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, ficando desde já nomeada gerente a própria sócia.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010874030

GUIMARÃES

PEDRO MIGUEL GUIMARÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 10 191; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20051207.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Novembro de 2005, na Rua de Fernão Magalhães,
344-A, cidade de Barcelos e 1.º Cartório Notarial, perante mim Jorge
Carlos Serro da Costa e Silva, notário deste Cartório, compareceu como
outorgante Pedro Miguel Martins de Freitas Guimarães, contribuinte
n.º 254760163, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de
Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães e nela residente na Rua
de Talegre, 90.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete de
identidade n.º 12981800, de 3 de Agosto de 2001, emitido em Lis-
boa.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra,

constitui uma sociedade unipessoal por quotas que há-de regular-se
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pedro Miguel Guimarães — Uni-
pessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Talegre, 90, freguesia de Moreira
de Cónegos, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: confecção de vestuário exterior em
série.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me sua deliberação.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

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

Que ele gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamen-
to do capital social, para fazer face às despesas da escritura, registo e
aquisição de bens de equipamento necessário às instalações da socie-
dade.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011275628
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TROFAMA — COMÉRCIO DE SUCATAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 10 190;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/20051207.

Documento particular de constituição de sociedade
unipessoal por quotas

José Luís Figueiredo da Costa, número de identificação fiscal
183558197, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Vila
do Conde, residente na Rua do Sol, 344, Calendário, 4760-319 Vila
Nova de Famalicão, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, a
qual se rege pela lei e pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TROFAMA — Comércio de Sucatas,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da Lourinha, 993, freguesia
de Ronfe, concelho de Guimarães, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o comércio por grosso, importação e exporta-
ção de sucatas e de aparas e desperdícios metálicos e não metálicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e está representado por uma única quota perten-
cente ao seu sócio.

§ único. São permitidas as chamadas e reembolsos de prestações
suplementares de capital até ao montante de vinte mil euros.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade será exercida por um ge-
rente, sócio ou não sócio, ficando desde já nomeado gerente o sócio
José Luís Figueiredo da Costa.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção do gerente.

§ 2.º O gerente poderá delegar todos ou parte dos seu poderes em
pessoa estranha à sociedade, mediante procuração.

ARTIGO 5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre si, desde
que sirvam a prossecução do objecto da sociedade e obedeçam à forma
legalmente prescrita.

Disposição transitória

Declara sob sua responsabilidade que o montante do capital social
foi hoje depositado na agência do Banco Totta, em Vila Nova de
Famalicão.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011275601

OURO MAIS REUSS GARCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa da Alegria, 160, freguesia de Nespereira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9895;
identificação de pessoa colectiva n.º 506962490; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 31 e 32/20051207.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente Pedro Rafael Ribeiro Otto Reuss Garcia, por renúncia, e a
designação do gerente Ilídio Manuel Garcia.

6 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011275610

FILIPE PEIXOTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar da Devesa da Quinta, 219, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8770;
identificação de pessoa colectiva n.º 506324125; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 07/20051207.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 6 de Dezembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011275393

JOSÉ ARMINDO GONÇALVES RIBEIRO
CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar da Estrada, freguesia de Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7588;
identificação de pessoa colectiva n.º 505682230; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 24/20051207.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital em € 45 000, realizado em dinheiro, alterando o arti-
go 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e está concentrado numa única quota pertencente ao sócio
José Armindo Gonçalves Ribeiro.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato da socie-
dade.

9 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011275598

PINTO DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de Gaspar Roriz, Venerável Ordem Terceira
de São Francisco, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5173;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641545; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 18/20051207.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 30 de Junho de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011275407

AQUECIGUIMA — CLIMATIZAÇÃO
E ARTIGOS SANITÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Henrique Silva, 37, freguesia da Costa,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8025;
identificação de pessoa colectiva n.º 505432552; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 59/20051209.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo da dissolução e encerramento da liquidação da referida
sociedade.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011275830

L. D. — COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 945, 1.º, Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4418;
identificação de pessoa colectiva n.º 503127876; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 18/20051209.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 30 de Junho de 1996.

9 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011275636
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EMPREENDIMENTOS URBANOS E AGRÍCOLAS
E. PINHEIRO, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 825, freguesia
de Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500345368; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20051209.

Certifico que foi efectuado o registo da mudança da sede da referi-
da sociedade para o Largo da República do Brasil, 44, 2.º, C, freguesia
de Oliveira, Guimarães.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011275822

AMÉLIA MARIA RORIZ DE CASTRO RODRIGUES, E. I. R. L.

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, Centro Comercial da Quinta,
loja 22, freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 15;
identificação de pessoa colectiva n.º 819388017; data da apresen-
tação: 09122005.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2011275814

CASTELO BRANCO
IDANHA-A-NOVA

DAVID COELHO — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 350/050519; identificação de pessoa colectiva n.º P 507351835;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050519.

Certifico que David da Cruz Coelho, divorciado, residente na Rua
Principal, 14, Toulões, constituiu por escritura lavrada em 16 de Maio
de 2005, de fl. 93 a fl. 94 v.º do livro n.º 120-E do Cartório Notarial
de Idanha-a-Nova, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato que se segue:

1.A

A sociedade adopta a firma David Coelho — Transportes, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, 16, na freguesia de
Toulões, concelho de Idanha-a-Nova.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
transferida para outro local dento do mesmo concelho ou de conce-
lho limítrofe, bem como criar ou extinguir sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas legais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

2.A

O seu objecto social consiste nos transportes nacionais e interna-
cionais de mercadorias.

3.A

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, constituído por uma quota pertencente ao sócio único.

4.A

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em Assembleia geral, poderá ser eleita de entre o só-
cio ou estranhos a mesma.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura conjunta de dois gerentes, sendo sempre necessária a
assinatura de um gerente com capacidade profissional.

5.A

Fica desde já autorizada a realização de negócios jurídicos entre o
único sócio e a sociedade desde que sirvam a prossecução do objecto
social.

§ único. Os documentos de que constam esses negócios deverão ser
patenteados na sede social conjuntamente com o relatório de gestão
e os documentos de prestação de contas.

6.A

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer.

7.A

O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital até ao
montante máximo do décuplo da sua quota, em condições por ele a
definir.

8.A

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

9.A

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
os gerentes desde já autorizados, designadamente a adquirir quaisquer
mercadorias ou veículos automóveis e bens inerentes à sua actividade
comercial, procedendo ao levantamento de quantias da conta aberta
em nome da sociedade, para liquidação de todas e quaisquer obriga-
ções emergentes da sua actividade, bem como para a liquidação de
despesas com a sua constituição e registo, despesas estas que a socie-
dade desde já assume.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Correia da Silva. 2008219356

COIMBRA
CANTANHEDE

ATLÂNTICO CENTER — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P 507329813; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/20051129.

Certifico que entre Regina Marise dos Santos Pessoa, António da
Cruz dos Santos, Maria de Jesus, Lígia Filipa dos Santos Pessoa e
Donzília de Oliveira Sardão foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é do tipo anónima, adopta a firma Atlântico Center —
Investimentos Imobiliários, S. A., e reger-se-á pelo presente contrato
de sociedade e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Aires Costa, 261, fre-
guesia de Cadima, concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, promoção imobiliária, planea-
mento e estudos urbanísticos, comércio de materiais de construção,
construção civil e obras públicas e construção de imóveis para venda.
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de cinquenta mil euros, dividido em 10 000 ac-
ções no valor nominal de cinco euros cada uma, encontrando-se re-
alizado em dinheiro quanto a quinze mil e setecentos euros, devendo
os restantes trinta e quatro mil e trezentos euros serem realizados,
também em dinheiro, no prazo de um ano.

ARTIGO 5.º

Acções

1 — As acções ordinárias da sociedade, tituladas ou sob a forma
escritural, seguem o regime das acções nominativas, podendo ser con-
vertidas em acções ao portador por deliberação da assembleia geral
aprovada por unanimidade dos votos correspondentes ao capital so-
cial.

2 — Pode haver títulos representativos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000 e múltiplos de 1000 acções.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

Em caso de aumentos de capital por entradas em dinheiro, os ac-
cionistas terão direito de preferência na subscrição das novas acções.

ARTIGO 7.º

Transmissibilidade das acções

1 — As acções nominativas apenas poderão ser transmitidas com
o consentimento prévio da sociedade, expresso em deliberação da
assembleia tomada por unanimidade dos votos correspondentes à to-
talidade do capital social.

2 — Os accionistas têm direito de preferência na alienação das
acções nominativas.

3 — Salvo acordo em contrário, o preço das acções a transmitir
para efeitos do exercício do direito de preferência estabelecido no
número anterior será o menor dos seguintes valores:

a) O constante da proposta de transmissão;
b) O resultante do último balanço aprovado com menos de seis

meses ou, na falta deste, dum balanço especial a ser elaborado para o
efeito.

4 — A pretensão de transmissão deverá ser comunicada por escri-
to ao conselho de administração com indicação do número de acções,
preço, modalidade de pagamento e identidade do adquirente.

5 — O conselho de administração deverá dar conhecimento aos
restantes accionistas por carta registada e no prazo de 10 dias, da
pretensão do accionista e, no prazo de 30 dias a contar da data de
expedição daquela, devem os accionistas que pretendam exercer o
direito de preferência, declará-lo ao conselho de administração.

6 — A sociedade, através da assembleia geral, convocada para o
efeito, deverá pronunciar-se quanto ao consentimento, referido no
anterior n.º 1, no prazo de 30 dias, sendo a referida transmissão livre,
caso o não faça.

7 — A sociedade obriga-se, no caso de recusar licitamente o con-
sentimento, a fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas condi-
ções de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o con-
sentimento.

8 — Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos no arti-
go 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

9 — O disposto no anterior n.º 1 aplica-se também no caso de
penhor ou usufruto sobre as acções.

ARTIGO 8.º

Aquisição de acções próprias e amortização de acções

1 — A sociedade poderá adquirir e alienar acções próprias e reali-
zar quaisquer operações com as mesmas.

2 — Fica autorizada a amortização de acções pelo respectivo va-
lor nominal, nos termos do artigo 347.º do Código das Sociedades
Comerciais, e nos seguintes casos:

a) Comportamento obstrutivo da eficaz gestão da sociedade, por
parte dos titulares das acções;

b) Violação de cláusulas estatutárias.

3 — A deliberação de amortização de acções, nos termos do nú-
mero anterior, deve ser tomada no prazo de 90 dias a contar do co-
nhecimento do facto determinante da amortização.

4 — A amortização de acções nos termos deste artigo implica sem-
pre redução do capital da sociedade, e as acções amortizadas extin-
guem-se na data da escritura de redução do capital social.

5 — As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado com menos de seis me-
ses ou, na falta deste, dum balanço especial a ser elaborado para o
efeito, sendo a contrapartida da amortização paga pela sociedade em
três prestações mensais, a efectuar no último dia útil de cada mês,
vencendo-se a primeira no 2.º mês, após a fixação definitiva da con-
trapartida.

ARTIGO 9.º

Obrigações

A sociedade pode emitir obrigações, nos termos da lei e de acordo
com as condições que forem aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Prestações acessórias

A todos os accionistas maiores titulares de acções nominativas
poderão ser exigidas, por deliberação da assembleia geral tomada por
unanimidade dos votos correspondentes ao capital social, prestações
suplementares até ao montante global de quinhentos mil euros, a tí-
tulo de prestações acessórias pecuniárias não remuneradas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

A mesa de assembleia geral, a eleger por um mandato de quatro
anos, prorrogável por uma ou mais vezes, é constituída, por um pre-
sidente e um secretário, os quais podem não ser accionistas.

ARTIGO 12.º

Representação e composição

1 — Caso todas as acções sejam nominativas, a assembleia geral
poderá ser convocada apenas por carta registada, com aviso de re-
cepção, enviada aos accionistas com a antecedência de, pelo menos,
21 dias, sem prejuízo de a administração decidir promover a publica-
ção da convocatória.

2 — Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por um administrador da sociedade, ou por qualquer outro acci-
onista com direito a voto, bastando para o efeito a apresentação de
uma carta dirigida ao presidente da mesa de assembleia geral, indican-
do o representante e assinada pelo respectivo accionista.

3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os sócios que
sejam pessoas colectivas serão representados pelos seus representan-
tes legais.

4 — Os accionistas que sejam unicamente titulares de acções sem
direito de voto e os obrigacionistas não podem assistir nem participar
nas assembleias gerais.

ARTIGO 13.º

Votos

1 — Tem direito a voto o accionista titular de acções registadas
em seu nome ou, sendo ao portador não registadas, em seu nome
depositadas na sede social ou em instituições de crédito até cinco dias
antes da data designada para a assembleia geral.

2 — A cada 100 acções da sociedade corresponde um voto em as-
sembleia geral.

3 — As deliberações serão tomadas por maioria de dois terços dos
votos presentes ou representados, salvo quando a lei ou o presente
contrato exijam maior número.

ARTIGO 14.º

Local da reunião

As assembleias gerais reunir-se-ão na sede social ou em qualquer
outro local dentro da comarca judicial da sede para que tenham sido
convocadas.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição

1 — A administração da sociedade será confiada a um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros, eleitos em as-
sembleia geral por um período de quatro anos, que poderão ser reelei-
tos.

2 — O presidente do conselho de administração será designado em
assembleia geral.

3 — Os membros do conselho de administração exercerão os car-
gos com ou sem caução, consoante for deliberado pela assembleia
geral.

4 — A administração será ou não remunerada, conforme delibe-
ração da assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Reuniões do conselho

1 — O conselho de administração reunirá mensalmente e ainda
sempre que os interesses sociais o exigirem ou um administrador o
solicite, devendo ser convocado pelo presidente ou por outros dois
administradores, por escrito.

2 — As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos
dos administradores presentes ou representados, cabendo ao presiden-
te o voto de qualidade.

3 — Pode um administrador fazer-se representar por outro admi-
nistrador em qualquer reunião do conselho, enviando, para tanto,
carta dirigida a quem presida a reunião, a qual será válida, apenas,
para a reunião especificada.

ARTIGO 17.º

Atribuições

1 — Compete ao conselho de administração gerir as actividades
da sociedade, nos termos da lei ou do presente contrato de socie-
dade.

2 — Sem prejuízo das demais atribuições que lhes estão conferidas
por lei, pelos presentes estatutos, compete ao conselho de adminis-
tração:

a) Adquirir e alienar, ou onerar bens móveis, incluindo veículos
automóveis;

b) Elaborar os regulamentos internos que reputarem convenientes;
c) Onerar bens imóveis;
d) Adquirir ou subscrever, alienar ou onerar participações noutras

sociedades;
e) Designar os representantes da sociedade em quaisquer órgãos de

outras sociedades.
3 — O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-

nistradores parte dos seus poderes e a execução das deliberações do
conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação que
os designar, bem como nomear mandatários para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 18.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, dentro dos limi-

tes da delegação do conselho de administração; ou
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários no âmbito dos pode-

res que lhes forem conferidos.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 19.º

Composição e duração do mandato:
1 — A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal ou

a um fiscal único, conforme for deliberado pela assembleia geral, elei-
to por um mandato de quatro anos, prorrogável.

2 — No caso de ser deliberada pela assembleia geral a existência de
um conselho fiscal, nos termos do número anterior, este será com-
posto por três membros efectivos, um dos quais será o presidente, e
por um suplente.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Aplicação de resultados

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zida a percentagem que a lei fixar para a constituição ou reintegração
da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral livremente
determinar por maioria de dois terços dos votos correspondentes ao
capital social.

2 — No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas adi-
antamentos sobre lucros, observadas que sejam as regras para o efeito
estipuladas na lei geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

A dissolução e liquidação da sociedade far-se-ão nos termos da lei
e, quanto à liquidação, nas condições que a assembleia geral decidir.

CAPÍTULO VI

Disposição final

ARTIGO 22.º

Derrogação de preceitos supletivos

As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais podem
ser derrogadas por deliberação dos accionistas, desde que, tomada por
dois terços dos votos correspondentes ao capital social, não contra-
rie qualquer disposição deste contrato.

Disposições transitórias

1 — Para o primeiro quadriénio são desde já designados os seguin-
tes membros dos órgãos sociais, estando os do conselho de adminis-
tração dispensados de caução e sem remuneração:

Conselho de administração: presidente — Regina Marise dos San-
tos Pessoa, ora outorgante; administradores-vogais: Maria Regina de
Jesus da Cruz dos Santos Pessoa e José Alberto de Oliveira Pessoa,
ora outorgantes.

Fiscal único: efectivo — João Pedro Gomes Pereira de Matos, ROC
n.º 609, casado, com domicílio profissional na Rua do Mercado, Edi-
fício Parque, bloco 3, 1.º, D, em Anadia, em representação de Matos,
Soares & Vaz, SROC n.º 103, com sede na indicada Rua do Mercado,
Edifício Parque, bloco 3, 1.º, D; e suplente — Manuel Alberto Gaspar
Soares, ROC n.º 807, casado, com domicílio profissional na Rua de
Julieta Ferrão, 12, sala 304, em Lisboa.

2 — Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 277.º do Código
das Sociedades Comerciais, fica autorizada desde já a administração
designada, antes do registo definitivo da sociedade a efectuar paga-
mento de despesas de constituição, aquisição de bens móveis e imó-
veis, de participações noutras sociedades, já constituídas ou a consti-
tuir e de equipamento para as suas instalações, tudo necessário à
prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela administração
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

7 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2009267303

TRANSPORTES CRAVOLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula/iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504423843; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 02/20051129.

Certifico que foi parcialmente alterado o contrato social, tendo, por
consequência, os artigos 1.º, n.º 1, 3.º, n.º 1, e 5.º, n.os 1 e 2, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportes Cravoliveira, L.da, e
tem a sua sede na Rua Principal, 17, lugar de Fonte Errada, freguesia
de Camarneira, concelho de Cantanhede.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
vinte e cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Alberto Ferreira Ramos e Pedro Miguel dos Santos Cravo.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que fo-
rem designados em Assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente
o sócio Pedro Miguel dos Santos Cravo.

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

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

7 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2009267290

FIGUEIRA DA FOZ

MALHAS SIDNEI COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Identificação
de pessoa colectiva n.º 500176353; inscrição n.º 5; data da apre-
sentação: 20050621.

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

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 31/20050621.
Prestação de contas individual. Ano da prestação de contas: 2004.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Graça
Toucedo Ferrão. 2007062178

OLIVEIRA DO HOSPITAL

CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 336/850821; identificação de pessoa colectiva
n.º 501181377.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Dora
Ramos. 2011044243

 PADALVÁRZEA — PANIFICADORA DE ALVÔCO
DE VÁRZEAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 282/811215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501229272.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Dora
Ramos. 2011044219

PORTALVA — INDÚSTRIA METALÚRGICA
DO ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 432/900511; identificação de pessoa colectiva
n.º 502343281.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Dora
Ramos. 2011044235

CONSTRUÇÕES GOUVEIA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1051/040122; identificação de pessoa colectiva
n.º 506830098.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Dora
Ramos. 2011044197

CAFETARIA ALAMBIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 661/970411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503856703.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Dora
Ramos. 2011044189

ABRANTES CORREIA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 969/020619; identificação de pessoa colectiva
n.º 506048659.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Dora
Ramos. 2011044162

PEDRO M. AMARO FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1047/040109; identificação de pessoa colectiva
n.º 506815218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Dora
Ramos. 2011044154

TÁBUA

A PROTECÇÃO TABUENSE — EQUIPAMENTOS
DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, L.DA

Sede: Estrada da Barrosa, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00353/
980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504062352; número
e data da apresentação: PC-14/050628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209725

CONSTRUÇÕES AIRES SANTOS RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 13, freguesia de Póvoa de Midões,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00452/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505882159; número
e data da apresentação: PC-13/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209717

MIRANDA & SOBRAL, L.DA

(actualmente RESTÁBUA — RESTAURAÇÃO, L.DA)

Sede: Urbanização Linda Sol, lote 2, loja C, lugar de Fundo
de Vila, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00450/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505677636; número
e data da apresentação: 12/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209709

MOITA & MONTEIRO, L.DA

Sede: lugar, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00127/
870430; identificação de pessoa colectiva n.º 501816526; número
e data da apresentação: PC-11/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209695

FERNANDO MIGUEL PATRÃO CRUZ ZAGALO, L.DA

Sede: Largo de Almeida Garret, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00361/
980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504272055; número
e data da apresentação: PC-10/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209687

CONSTRUTORA SINDENSE, L.DA

Sede: lugar de Casal da Igreja, freguesia de Sinde,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00171/
900910; identificação de pessoa colectiva n.º 502551984; número
e data da apresentação: PC-9-A/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209679

AMADO & COSTA, L.DA

Sede: lugar de Outeiro da Castanheira, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00393/
000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504767801; número
e data da apresentação: PC-9/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209415

TRANSPORTES MONT’ALTO, L.DA

Sede: lugar de Pereirinha, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00528/
040112; identificação de pessoa colectiva n.º 502633140; número
e data da apresentação: PC-8/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209407

CONSTRUÇÕES RUI MARQUES & MARQUES, L.DA

Sede: Lugar de Pousadouros, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00352/
980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504062611; número
e data da apresentação: PC-7/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209393

HABICOVELO — CONSTRUÇÕES DO COVELO, L.DA

Sede: lugar de Covelo de Cima, freguesia de Covelo,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00185/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 502646683; número
e data da apresentação: PC-6/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209385

CONSTRUÇÕES PAULO ALVES & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua Principal, lugar de Balocas, freguesia de Covas,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00482/
020724; identificação de pessoa colectiva n.º 506168085; número
e data da apresentação: PC-5/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209377
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PROJECTÁBUA — ENGENHARIA
E CONSULTADORIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Fortunato Vieira das Neves, freguesia
e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00306/
960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503620297; número
e data da apresentação: PC-4/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209369

CONSTRUÇÕES J. F. SANCHES, L.DA

Sede: lugar de Pereirinha, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00350/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504060910; número
e data da apresentação: PC-3/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209288

GERMISEM — SEMENTES, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Vila Nova de Oliveirinha,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00402/
000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504935151; número
e data da apresentação: PC-2/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209270

SEIXAS & FIÚZA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Fortunato Vieira das Neves, rés-do-chão,
direito, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00486/
021014; identificação de pessoa colectiva n.º 506323340; número
e data da apresentação: PC-1/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

A Conservadora, Marinha da Conceição dos Reis Fevereiro.
2008209350

ÉVORA
ESTREMOZ

MAPAN — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Herdade das Freiras e do Outeiro, freguesia
de São Bento do Ameixial, concelho de Estremoz

Capital social: € 30  000

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00228/
030486; identificação de pessoa colectiva n.º 501652183;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 05; número e data da apresenta-
ção: 01/271005.

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

Cessação das funções de gerente de Maria Clara Carapinha Nota
Ramalho, por renúncia, em 29 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Fernanda Banha
Prates. 2009098005

BLOCO PEDRA, EXPORT, L.DA

Sede: Avenida de Tomás Alcaide, 33, Santo André, Estremoz

Capital social: € 124 699,48

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00423/
180995; identificação de pessoa colectiva n.º 503483435; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 04/221105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º, que passa-
ram a ter e seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Bloco Pedra, Export, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de Tomás Alcaide, 33, freguesia de Santo André,
concelho de Estremoz.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e vinte e qua-
tro mil seiscentos e noventa e nove euros e quarenta e oito cênti-
mos, correspondente à soma das seguintes quotas: uma, com o valor
nominal de sessenta e dois mil trezentos e quarenta e nove euros e
setenta e quatro cêntimos; uma, com o valor nominal de sessenta e
dois mil duzentos e quarenta e nove euros e setenta e quatro cênti-
mos, ambas pertencentes ao sócio Joaquim António Sozinho Rama-
lho; e uma, com o valor nominal de cem euros, pertencente à socie-
dade Europa 4 — Agro-Comércio e Serviços, L.da

Mais certifico que se encontram depositados os documentos da
prestação de contas da sociedade em epígrafe e referentes ao exercí-
cio de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2009096290

EUROPA 4 — AGRO-COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida de Tomás Alcaide, 33, 35 e 37, freguesia
de Santa Maria, concelho de Estremoz

Capital social: € 49 880,27

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00265/
190888; identificação de pessoa colectiva n.º 502023058; inscri-
ção n.º PC-2004; data do depósito: 22112005.

Certifico que se encontram depositados os documentos da presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício de
2004.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Prates. 2009096304

ALENTEJO NATURAL, ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Monte da Mata, Boavista, freguesia da Glória,
concelho de Estremoz

Capital social: € 12  600

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00789/
080704; identificação de pessoa colectiva n.º 507036255; inscri-
ção n.º PC-2004; data do depósito: 09112005.
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Certifico que se encontram depositados os documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Fernanda Banha
Prates. 2009096240

HUGO F. F. DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 17, freguesia
de Santo André, concelho de Estremoz

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00832/
161105; identificação de pessoa colectiva n.º 507532430; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/161005.

Certifico que Hugo Francisco Felizardo Dias, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de Américo Carapeto, 17, Estremoz, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Hugo F. F. Dias, Unipessoal, L.da, e
tem a sede na Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 17, fregue-
sia de Estremoz (Santo André), concelho de Estremoz.

Por simples deliberação da gerência a sede pode ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto o pronto a vestir e artigos desportivos;
prestação de serviços.

3.º

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

4.º

A sociedade pode livremente subscrever ou adquirir, alienar ou
onerar participações financeiras ou de qualquer espécie em sociedades
com objectos diferentes do seu, sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O sócio único poderá modificar a sociedade em sociedade por quo-
tas plural através de divisão e cessão de quota.

6.º

O sócio único poderá modificar a sociedade em sociedade por quo-
tas plural através de aumento de capital por entrada de novos sócios.

7.º

1 — O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, devendo os documentos observar a forma legalmen-
te prescrita e servir a prossecução do objecto social.

2 — Os documentos a que se refere o número anterior devem ser
patenteados conjuntamente com o relatório de gestão e contas e os
documentos de prestação de contas.

3 — A violação do disposto nos números anteriores implica a nu-
lidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitadamente
o sócio.

8.º

1 — A gerência e a representação activa ou passiva da sociedade
pertence a um gerente, sócio ou não, nomeado e destituído em as-
sembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Hugo Francisco Feli-
zardo Dias.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
4 — A gerência será remunerada ou não, conforme decisão do só-

cio devidamente exarada em acta.

9.º

As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da assembleia
geral devem ser registadas em acta por ele assinada.

Conferida, está conforme.

16 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Fernanda Banha
Prates. 2009096282

COISAS DE BACO, L.DA

Sede: Largo do General Graça, 68, freguesia de Santo André,
concelho de Estremoz

Capital social: € 5010

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00833/
241105; identificação de pessoa colectiva n.º 507498976; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/241105.

Certifico que Tiago Mateus Cabaço e Cabaço, solteiro, maior, re-
sidente no Monte da Azinheira, freguesia de Arcos, Estremoz, Maria
Margarida Martins Mateus Cabaço, casada com Joaquim Manuel Ca-
baço e Cabaço, na separação de bens, residente no Monte da Azinhei-
ra, freguesia de Arcos, Estremoz, e Maria Neutel Mendes Casimiro,
solteira, maior, residente no Monte da Azinheira, freguesia de Arcos,
Estremoz, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato do teor seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Coisas de Baco, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do General Graça, 68,

em Estremoz, na freguesia de Estremoz (Santo André), concelho de
Estremoz.

3 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser altera-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofe, bem como
criar formas de representação em território nacional ou no estrangei-
ro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e dez euros e corresponde à soma de três quotas: uma, com o
valor nominal de mil seiscentos e setenta euros, pertencente ao sócio
Tiago Mateus Cabaço e Cabaço; uma, com o valor nominal de mil
seiscentos e setenta euros, pertencente à sócia Maria Margarida Mar-
tins Mateus Cabaço, e uma, com o valor nominal de mil seiscentos e
setenta euros, pertencente à sócia Maria Neutel Mendes Casimiro.

4.º

1 — A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes,
ficando ao sócio Maria Margarida Martins Mateus Cabaço o direito
especial à gerência.

2 — Os demais gerentes serão nomeados em assembleia geral, que
também fixará, para todos os gerentes, se a gerência será ou não re-
munerada.

3 — Em caso de gerência singular a sociedade obriga-se com a as-
sinatura do gerente e, em caso de gerência plural, com a assinatura
conjunta de dois gerentes, um dos quais terá de ser obrigatoriamente
do sócio Maria Margarida Martins Mateus Cabaço, enquanto detiver
a qualidade de gerente.

4 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em quaisquer actos
e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonação, fian-
ças, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

1 — A divisão e cessão de quotas carece sempre de autorização da
sociedade.

2 — Aos sócios não cedentes fica conferido o direito de preferên-
cia na transmissão, que será na proporção das respectivas quotas caso
mais do que um sócio pretenda exercer tal direito.

3 — O valor de qualquer quota para o exercício do direito de pre-
ferência será o que resultar do último balanço aprovado, acrescido da
parte correspondente aos fundos de reserva legal.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenha objecto diferente do seu e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, em
caso de arrolamento, penhora, arresto, hipoteca judicial ou qualquer
outro procedimento judicial ou fiscal, com excepção de arrolamento
prévio a divórcio.

2 — Para efeito de amortização o valor da quota será o que resul-
tar do último balanço aprovado, acrescido da parte correspondente
aos fundos de reserva legal.
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3 — Deliberada a amortização, o respectivo valor será pago em dez
prestações semestrais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 dias após
deliberação, se a lei não determinar imperativamente de outra forma.

Conferida, está conforme.

24 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2009096312

REAL CIDADELA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua da Rainha Santa Isabel, sem número, freguesia
de Santa Maria, concelho de Estremoz

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00831/
041105; identificação de pessoa colectiva n.º 507236181; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/041105.

Certifico que João António Antunes Simões, e mulher Maria do
Céu Ramalho Saraiva Antunes Simões, casados na comunhão de ad-
quiridos, residentes na Praceta Pública, lote 66, 3.º, direito, Estre-
moz, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Real Cidadela — Actividades
Hoteleiras, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Rainha Santa Isabel,
sem número, em Estremoz, freguesia de Santa Maria, concelho de
Estremoz.

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 actividades hoteleiras, restau-
ração, restaurante, bar; estabelecimento hoteleiro com alojamento.

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 — 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.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

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

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2009096223

B. C. M. — EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 18, Santa Maria, Estremoz

Capital social: € 199 519,16

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00306/
021190; identificação de pessoa colectiva n.º 502439653; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 02/141105.

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

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

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2009096274

GRAFIMOZ— ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 78, freguesia de Santo André,
concelho de Estremoz

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00428/
301195; identificação de pessoa colectiva n.º 503529656; inscri-
ção n.º PC-2004; data do depósito: 28102005.

Certifico que se encontram depositados os documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Maria Fernanda Banha
Prates. 2009096215

UNIVEIROS — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro da Pedra Alçada, freguesia de Veiros, concelho
de Estremoz

Capital social: € 10  000

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00750/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506635210; inscri-
ção n.º 04; número e data do depósito: 01/031105.

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

Transformação da sociedade em sociedade unipessoal, com a alte-
ração total do pacto que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação UNIVEIROS — Comércio de
Combustíveis e Lubrificantes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede e
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estabelecimento no Bairro da Pedra Alçada, freguesia de Veiros, con-
celho de Estremoz e durará por tempo indeterminado a partir de hoje.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de combustíveis
e lubrificantes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de sete mil e quinhentos euros; outra,
no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes
ao sócio Augusto Paciência Freire.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições que previamente forem aprovados em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de arresto, penhora ou de qualquer forma de apreensão

judicial de quotas;
c) No caso de falência, insolvência ou interdição de qualquer sócio.

ARTIGO 7.º

A amortização referida no artigo anterior deverá ser deliberado
dentro do prazo de 90 dias a contar da data em que a sociedade tiver
conhecimento do facto que a determina, e, salvo acordo entre a socie-
dade e o titular da quota, o valor da amortização será o que resultar
do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

O pagamento da quota amortizada em qualquer dos casos referidos
nos artigos anteriores será efectuado em prestações iguais e sem juros
até ao máximo de seis prestações.

ARTIGO 9.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
pertence a Augusto Paciência Freire, que fica desde já nomeado ge-
rente.

2 — Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos e con-
tratos, em juízo e fora dele, basta a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 — Fica proibido ao gerente assinar em nome da sociedade, docu-
mentos estranhos aos negócios sociais, denominadamente letras de
favor, abonações, fianças e actos semelhantes sob pena de responde-
rem pessoalmente pelas obrigações que assim contrair e de indemni-
zação à sociedade dos prejuízos que com a sua conduta lhe causem.

Conferida, está conforme.

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Fernanda Banha
Prates. 2009096231

VIEIRA & SILVA, L.DA

Sede: Avenida de 9 de Abril, 22, Santa Maria, Estremoz

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00354/
301292; identificação de pessoa colectiva n.º 502888750; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 01/141105.

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

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

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2009096266

N. SOUTO — CONSULTORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Brito Capelo, 29, freguesia de Santo André,
concelho de Estremoz

Capital social: € 7500

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 00830/
021105; identificação de pessoa colectiva n.º 507400321; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/021105.

Certifico que Norberto Carlos Horta do Souto, divorciado, Rua do
Quelhas, 20, 3.º, direito, Lisboa, e Maria João Rosa Soares, solteira,
maior, Rua do Quelhas, 20, 3.º, direito, Lisboa, constituíram a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma N. Souto — Consultoria e
Contabilidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Brito Capelo, 29, Estre-
moz, freguesia de Santo André, concelho de Estremoz.

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 contabilidade, con-
sultoria empresarial e de gestão, consultoria de marketing e imobili-
ário, serviços de expediente geral de escritório, meios e métodos de
organização de serviços (logística) e aprovisionamento de distribui-
ção.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 3.º

Capital social e sua representação

1 — O capital tem o valor de sete mil e quinhentos euros, e está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de três mil setecen-
tos e cinquenta euros, cada uma e uma de cada um dos sócios Norber-
to Carlos Horta do Souto e Maria João Rosa Soares.

2 — As entradas dos sócios encontram-se integralmente realizadas
em dinheiro.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 — É necessário o consentimento da sociedade em todas as ces-
sões

de quotas.
2 — Em todas as cessões de quotas, mesmo entre sócios, há direito

de preferência do outro sócio, em primeiro lugar e da sociedade em
segundo.

3 — O sócio que pretenda ceder a sua quota, deverá comunicar essa
intenção por carta registada com aviso de recepção, dirigida ao outro
sócio, com todas as condições da cessão, assim como a identificação
do pretendido cessionário.

4 — O outro sócio deverá exercer o seu direito, no prazo de 15 dias
a partir da recepção dessa carta, através de comunicação escrita à
sociedade e ao sócio que pretenda fazer a cessão.

5 — Se o outro sócio exercer o seu direito de preferência, o sócio
deverá comunicar, por carta registada com aviso de recepção, tal facto,
descrevendo as condições da cessão e a identificação do sócio que
exercer esse direito, à sociedade a fim de que esta possa conceder o
seu consentimento no prazo de 60 dias a partir da recepção dessa carta;
se a sociedade nada comunicar ao sócio nesse prazo, ter-se-á por
consentida a cessão.

6 — No caso do outro sócio não exercer o direito de preferência,
o sócio cedente deverá comunicar à sociedade, por carta registada com
aviso de recepção as condições da cessão e a pessoa do pretendente
cessionário; a sociedade deverá exercer o seu direito de preferência
ou dar o seu consentimento, no caso de não o exercer, no prazo de
60 dias; se nada comunicar ao sócio nesse prazo é este livre de con-
cretizar a cessão, considerando-se que a sociedade não exerceu o seu
direito de preferência e consentiu na cessão.

7 — Se a sociedade quiser recusar o consentimento à cessão, deve-
rá apresentar uma proposta de amortização ou aquisição, pela socie-
dade ou por terceiro, da quota pelo mesmo valor contido no projecto
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de cessão comunicado pelo sócio; este deve aceitar expressamente
essa proposta no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar defini-
tiva a recusa.

ARTIGO 5.º

Participações no capital de outras sociedades

A sociedade pode adquirir ou subscrever livremente participações
em sociedades com objecto diferente ou igual ao seu, bem como em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nas condições
acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Lucros e reserva legal

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

Prestações suplementares

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares de capital até ao limite de setenta e cinco mil euros.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá amortizar uma quota desde que:
a) Exista acordo do respectivo titular;
b) Qualquer quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou de alguma

forma apreendida judicialmente;
c) Seja declarada a falência, insolvência ou interdição de qualquer

sócio;
d) Uma sócia, que seja sociedade, seja dissolvida.
2 — A deliberação sobre a amortização deve ser tomada no prazo

de 90 dias a partir do conhecimento pela sociedade do facto pressu-
posto da amortização.

3 — A contrapartida da amortização, salvo disposição legal impe-
rativa em sentido contrário será o valor da quota determinada pelo
último balanço efectuado.

4 — O pagamento dessa contrapartida será efectuada em quatro
prestações trimestrais, iguais e sucessivas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral e a gerência.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

A assembleia geral será convocada por qualquer gerente, por carta
registada com aviso de recepção dirigida aos sócios, de forma a ser
por estes recebida com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 12.º

Representação

Os sócios poderão representar-se por qualquer pessoa, mediante
carta dirigida ao presidente da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Deliberações

1 — A assembleia geral deliberará por maioria dos votos represen-
tativos do capital social nos seguintes casos:

a) Amortização de quotas e consentimento para a cessão e divisão
de quotas;

b) Compra, venda e oneração de quotas próprias, venda, e onera-
ção de imóveis e venda e oneração do estabelecimento, subscrição de
participações noutras sociedades e a sua venda ou oneração;

c) A exclusão de sócios;
d) A destituição de gerentes;
e) A aprovação do relatório da gerência e das contas anuais;
f) A exclusão de responsabilidades dos gerentes;
g) A propositura de acções contra gerentes e sócios;
h) A alteração do contrato social;
i) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade.
2 — Salvo disposição em contrário da lei, as restantes deliberações

serão tomadas por maioria simples dos votos emitidos.

ARTIGO 14.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos sócios podem ser derrogados os pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Gerência

ARTIGO 15.º

Composição e designação

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
pertence à gerência, composta pelos gerentes eleitos em Assembleia
por um período de três anos, sem prejuízo de se manterem em fun-
ções até à designação de novos gerentes, e podendo ser reeleitos, uma
ou mais vezes.

ARTIGO 16.º

Prestação de caução e remuneração

Os gerentes serão ou não remunerados conforme for decidido em
assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Competência

Compete à gerência a prática de todos os actos que forem neces-
sários ou convenientes para a realização do objecto social.

ARTIGO 18.º

Delegação de poderes

1 — Qualquer gerente poderá delegar noutro ou noutros os poderes
para a prática de determinados actos.

2 — A gerência poderá constituir mandatários da sociedade para a
prática de determinados actos.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 20.º

Reuniões

1 — A gerência reunirá pelo menos duas vezes por ano e sempre
que um gerente o requeira.

2 — A convocação para as reuniões de gerência será feita por qual-
quer gerente, por carta, com a antecedência necessária para que a
convocação seja recebida com pelo menos cinco dias de antecedên-
cia, a menos que todos os gerentes prescindam dessa formalidade.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 21.º

Relatório de gestão e contas de exercício

Anualmente, a gerência deverá convocar a assembleia geral para
reunir até ao dia 31 de Março para apreciação das contas anuais e do
relatório de gestão e da proposta de distribuição dos lucros do exercí-
cio anterior findo.

ARTIGO 22.º

Aplicação dos resultados apurados

Depois de deduzidas as reservas legais, os lucros terão o destino que
for deliberado pela maioria do capital social.
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ARTIGO 23.º

Foro competente

Para todos os litígios que surjam entre os sócios ou entre estes e a
sociedade relacionados com a actividade societária ou com a execu-
ção e interpretação do presente contrato fica estipulado o foro da
Comarca de Estremoz.

ARTIGO 24.º

Primeiros gerentes

É desde já nomeada gerente, para o triénio de 2005-2007, a sócia
Maria João Rosa Soares.

Conferida, está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2009096258

FARO
FARO

KÁ S’APRENDE, L.DA

Sede: Avenida da Cidade Hayward, lote 7, rés-do-chão,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5447/
20051124; identificação de pessoa colectiva n.º 507530250; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 72/20051124.

Certifico que Manuel Ferreira de Carvalho, solteiro, maior, e Ma-
ria de Fátima Loulé Andrade, solteira, maior, constituem a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ká S’Aprende, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Cidade Hayward,
lote 7, rés-do-chão, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

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 formação profissional, activi-
dades pedagógicas e consultoria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente, com excepção da
contratação de pessoal e dos contratos de aquisição e alienação de
imóveis e de bens móveis sujeitos a registo, em que é necessária a
intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2011704235

SONOTÍCIAS, EDIÇÃO DE NOTÍCIAS, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 55, 2.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5453/
20051205; identificação de pessoa colectiva n.º 507375840; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 38/20051205.

Certifico que Nuno Miguel Fernandes Aires, casado com Paula Maria
da Piedade Lopes, na comunhão de adquiridos, e Conceição Branco,
Unipessoal, L.da, constituem a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SONOTÍCIAS, Edição de
Notícias, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 55,
2.º, esquerdo, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição de jornais em suporte
papel e electrónico, revistas e outras publicações de carácter periódi-
co e não periódico.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Nuno Miguel Fer-
nandes Aires e a não sócia Maria da Conceição Silva Branco, já
identificada.

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;
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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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2011704227

FARCITRUS, CITRINOS DO ALGARVE, L.DA

Sede: sítio dos Virgílios, caixa postal 425-A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5450/
20051128; identificação de pessoa colectiva n.º 507538749; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 38/20051128.

Certifico que Joaquim José Amaro Barão, divorciado, e Emanuel
Celestino Amaro Barão, casado com Isabel Cristina Martins da Cruz
Brás Barão, constituem a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FARCITRUS, Citrinos do
Algarve, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio dos Virgílios, caixa postal
425-A, freguesia da Sé, concelho de Faro.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração agro-pecuária e flo-
restal, comércio, importação, exportação e representação de produ-
tos e equipamentos de e para a agro-pecuária, florestal e jardinagem.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cem vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Escriturário, (Assinatura ilegível.)
2011704219

OLHÃO

EMIAL — EMPRESA IMOBILIÁRIA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00514/
730301; identificação de pessoa colectiva n.º 500094675; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806313

SANTOS & MARTINS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01099/
880802; identificação de pessoa colectiva n.º 502017406; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806321

VIEGAS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00400/
610221; identificação de pessoa colectiva n.º 500298530; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806330

ALMEIDA & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00722/
800312; identificação de pessoa colectiva n.º 500948984; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806348

FRIGOPRATA — PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02167/
20030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506448819; data
do depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806356

EDIGOLD — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01693/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504230190; data do
depósito: 30062005.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806364

PITÉU DA BAIXA MAR — FABRICO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01910/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505371553; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806372

SIMÕES, SIMÕES & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01426/
940105; identificação de pessoa colectiva n.º 503127345; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806380

AGROHUDI — TRANSPORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01945/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505456559; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806399

ROBERTO & JOSÉ SILVA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02231/
20031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506972730; data
do depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806402

ROBRIFLOR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01480/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503324680; data do
depósito: 29062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806410

FRANCISCO COELHO & ARMANDA MATEUS
MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02271/
20040507; identificação de pessoa colectiva n.º 506429296; data
do depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806429

MANUEL DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00822/
820309; identificação de pessoa colectiva n.º 501249796; data do
depósito: 29062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011813956

TRANSPORTES JOSÉ MANUEL PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 40 616/
681121; identificação de pessoa colectiva n.º 500832820; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806445

NEBA — COMÉRCIO GERAL DE PEIXE E MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01577/
961009; identificação de pessoa colectiva n.º 503748803; data do
depósito: 24062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806461

J. MASCARENHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00946/
850111; identificação de pessoa colectiva n.º 502005670; data do
depósito: 29062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806089

CENTRO CLÍNICO MATERNO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01161/
890511; identificação de pessoa colectiva n.º 502158476; data do
depósito: 28062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2007009714

CENTRO DE HIDROPONIA E UTILIDADES
HORTOFLORÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01962/
950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503416592; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806070
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HUBEL COMERCIAL — TECNOLOGIA PARA ÁGUA
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01536/
951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503550841; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806062

HUBEL — ELECTROTECNIA E BOMBAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01943/
830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501352481; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806054

VERDESUL — TÉCNICAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01499/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503420344; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806046

MOINHO DA ALAGOA — PRODUÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01912/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505262266; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806020

QUINTA DA MOITA REDONDA — SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02247/
20040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506760979; data
do depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806011

AMÂNDIO GONÇALVES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01059/
871020; identificação de pessoa colectiva n.º 501888586; data do
depósito: 30062005.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia Maria Sousa
Costa Gonçalves. 2011806291

GUARDA
SEIA

MEDISBOTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 01049/
051121; identificação de pessoa colectiva n.º P 507519221; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/051121.

Certifico que Maria Fernanda de Jesus Herdeiro Loureiro da Silva,
casado com José Eduardo Loureiro da Silva, na comunhão de adquiri-
dos, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá pelo
pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MEDISBOTICA, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Sol Nascente, 1, lugar e freguesia de São
Romão, concelho de Seia.

§ 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: prestação de serviços de medicinas
alternativas, nomeadamente acupunctura, fitoterapia, naturopatia,
massagem, osteopatia, medicina tradicional chinesa. Compra e venda
de produtos naturais, cosméticos e de higiene. Artigos médicos e or-
topédicos. Perfumaria.

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

1 — À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de cinquenta mil euros.

2 — Poderá a sócia única fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e formalidades previstas na lei.

Declaro sob minha responsabilidade, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 237/2001, de
30 de Agosto, que o capital social se encontra totalmente realizado e
depositado no dia 31 de Outubro de 2005, na Agência de Seia da Caixa
Geral de Depósitos, S. A.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2011893100

LEIRIA
ALCOBAÇA

HUGAL — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 845;
identificação de pessoa colectiva n.º 501219781; data da apresen-
tação: 30062005.
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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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086775

FACERPA  —  FABRICAÇÃO DE CERÂMICA
DE PATAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2145;
identificação de pessoa colectiva n.º 503296295; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086759

FAIANÇAS NETO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1502;
identificação de pessoa colectiva n.º 501593640; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086740

ZONA URBANA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3576;
identificação de pessoa colectiva n.º 506194302; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086732

O. D. PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2303;
identificação de pessoa colectiva n.º 503636002; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086694

PNEUS DO ALCÔA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1457;
identificação de pessoa colectiva n.º 502192615; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086708

EÓLICA DE CELA — PRODUÇÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3941;
identificação de pessoa colectiva n.º 507070291; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086627

AJQMF — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3711;
identificação de pessoa colectiva n.º 506646750; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086686

MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 656;
identificação de pessoa colectiva n.º 500853282; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086619

V. SANTOS & C. PEREIRA — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3734;
identificação de pessoa colectiva n.º 506777200; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2011127882

PADARIA REGIONAL OLIVEIRA DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3368;
identificação de pessoa colectiva n.º 505972522; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086678
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PAULOURO — SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO
FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3193;
identificação de pessoa colectiva n.º 505555603; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010087925

CAFÉ E PASTELARIA O POETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3419;
data da apresentação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086643

CAFÉ ROSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3541;
identificação de pessoa colectiva n.º 506321150; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086635

BENECAR — AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1735;
identificação de pessoa colectiva n.º 502587652; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Sónia
Conceição. 2010086600

RELGRÁFICA — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1837;
identificação de pessoa colectiva n.º 502702540; data da apresen-
tação: 30062005.

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.

14 de Novembro de 2005. — A Adjunta, por delegação, Susana
Maria Manaia de Melo. 2010086368

LISBOA
AMADORA

PENTACARNES CINCO ESTRELAS, IMPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8999;
identificação de pessoa colectiva n.º 503287148; data do depósito:
14092004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Dora
Ferreira. 2008539300

DERMOTECA — PRODUTOS QUÍMICOS
E DERMATOLÓGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 503292745; data do depósito:
17092004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Dora
Ferreira. 2008535304

SERRALHARIA BELMIRO ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 538;
identificação de pessoa colectiva n.º 506320103; data do depósito:
08092004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Dora
Ferreira. 2008541380

DIGITAL ZÊZERE — SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 371;
identificação de pessoa colectiva n.º 506154815; data do depósito:
08092004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Dora
Ferreira. 2008541231

ALFA — ACTIVIDADES MÉDICAS
E DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6274;
identificação de pessoa colectiva n.º 502131640; data do depósito:
10092004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2003.

13 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Dora
Ferreira. 2006215663
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CADAVAL

PALMAC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 658/
051109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
09112005.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que através de escritura de constituição de so-
ciedade, lavrada em 28 de Outubro de 2005, a fl. 108 do livro n.º 296,
no Cartório Notarial de Centro de Formalidades das Empresas de Leiria,
entre Joaquim Barreiras Inácio, casado com Maria Isabel da Concei-
ção Gomes Inácio, na comunhão de adquiridos, Rua do Dr. Oliveira
Salazar, 22, Dagorda, Vermelha, Cadaval, Nuno Miguel Gomes Bar-
reiras Inácio Reis, casado com Maria Antónia Reis Gomes Barreiras
Inácio, na comunhão de adquiridos, Rua de São José, A-2, Casal Mira
Serra, Vermelha, Cadaval, e Luís Filipe Gustavo dos Santos, casado
com Filipa Isabel Gomes Barreiras Inácio dos Santos, na comunhão
de adquiridos, Rua de Aníbal Carmo Rosado, 4, Bombarral, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe a qual se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PALMAC, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal, no lugar de
Palhoça, freguesia de Figueiros, concelho do Cadaval.

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: comércio, representação e expor-
tação de máquinas, automóveis, motas, peças, acessórios e equipa-
mentos para a indústria, agricultura, construção civil e obras públicas,
jardinagem, silvicultura e pecuária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de quinze mil euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Joaquim Barreiras Inácio, e duas do valor nominal de três mil sete-
centos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sóci-
os, Nuno Miguel Gomes Barreiras Inácio Reis e Luís Filipe Gustavo
dos Santos.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

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 dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

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

a) 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, arrestada ou, em geral, apre-

endida 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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, 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, 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.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001367295

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ALFREDO CAVALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 893/430413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500015392; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 07; números e data das apresentações: 12 e 13/050531.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes, em 2 de Fevereiro de 2005, de Clarisse

Castro Soares de Sousa Macedo, Rua de Xavier Araújo, Condomínio
Jardim das Laranjeiras, 9, rés-do-chão, B, São Domingos de Benfica,
Lisboa, e João Alberto Herdeiro Alves, Rua de Diu, 148, Murtal, Pa-
rede, Cascais.

Cessação de funções da gerente Maria do Amparo Herdeiro, por
renúncia em 24 de Março de 2005, com efeitos a partir de 31 de
Março de 2005.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011161193
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ALFREDO CAVALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 893/430413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500015392; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
32/040202.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alfredo Cavalheiro, L.da, tem a sua sede
em Lisboa, na Rua de Félix Correia, 1-B, loja, freguesia de São Do-
mingos de Benfica, e o seu objecto é a manipulação de produtos quí-
micos e farmacêuticos, compra e venda de dispositivos médicos, re-
agentes e outro material para uso laboratorial, assim como produtos
farmacêuticos, sanitários, cosméticos e dietéticos.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010526953

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 729/441114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500095132; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 15 e 16/050408.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Luciana Soares Baptista, por ter

renunciado em 17 de Fevereiro de 2005.
Nomeação de gerente, por deliberação de 28 de Fevereiro de 2005,

de Cláudia Cristina Carvalho Soares, Rua do Mestre de Lima, 9, 8.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2008434966

EMPRESA CINEMATROGRÁFICA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 729/441114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500095132; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
05/040827.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 2.º

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto social a captação de imagens de
eventos e reuniões e consequente produção de filmes e documentários
com essa matéria relacionados, exploração de qualquer ramo da in-
dustria cinematográfica, audiovisual e de quaisquer espectáculos públi-
cos, comercialização de antenas para captação de imagens televisi-
vas, bem como exploração de toda e qualquer actividade com estas
relacionadas.

2 — A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras so-
ciedades, qualquer que seja o respectivo objecto social.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2004309695

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 729/441114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500095132; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 07/
030908.

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

Alteração do contrato, quanto ao artigo 2.º

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a captação de imagens de even-
tos e reuniões e consequente produção de filmes e documentários com
essa matéria relacionados, exploração de qualquer ramo da indústria
cinematográfica, audiovisual e de quaisquer espectáculos públicos,
comercialização de antenas para captação de imagens televisivas, bem
como a exploração de toda e qualquer actividade com estas relaciona-
das.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010526988

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 729/441114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500095132; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 27 e 28/030801.

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

Cessação de funções do gerente João Batista Rodrigues, por renún-
cia em 28 de Maio de 2003.

Designação de gerente, em 30 de Maio de 2003, de Luciana Soares
Baptista, Parque dos Príncipes, Quinta de Santo António, Rua do
Professor Simões Raposo, 2, Lumiar, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2005977071

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 729/441114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500095132; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 30 e 31/030321.

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

Cessação de funções da gerente Maria Alice Ferreira de Andrade,
por destituição em 17 de Fevereiro de 2003.

Designação de gerente, em 17 de Fevereiro de 2003, de João Ba-
tista Rodrigues, Rua Vigorosa, 700, 2.º, direito, A, bloco 4, Porto.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2001010702

AQUINO & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 767/430123; identificação de pessoa colectiva n.º 500027625;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 33/050411.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011355907

AGA-CRI — SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 633/420917; identificação de pessoa colectiva
n.º 500453470; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 20/
050225.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009235711

ALMEIDA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 210/19411008; identificação de pessoa colectiva n.º 500309493;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/20040513.

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 2.º
Reforço: 2007,21 euros, realizado em dinheiro pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
ARTIGO 2.º

(Corpo)

O capital social é de cinco mil euros, totalmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes do activo social, representa-
do por duas quotas, sendo uma do valor nominal de quatro mil e qui-
nhentos euros do sócio Pedro Felner da Costa e outra do valor nominal
de quinhentos euros do sócio Jorge da Fonseca Felner da Costa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010526945

ÁGUA DO BENGO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7331/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504095293;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01, e inscrições n.os 03 e 06;
números e data das apresentações: 05, 08 e of. 06/050322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado. fica a cargo de um ou mais gerentes a nomear em assem-
bleia geral, bastando a intervenção de um gerente para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

Certifico ainda a cessação das funções da gerente Laureana Gomes
da Silva Paz, por renúncia em 22 de Dezembro de 2004.

Designação de gerentes de Andreia Reis Pimenta Lima Miranda e
Luís Manuel da Silva Macias, em 22 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2003147284

EUROGIL — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 549/880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501922512;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 14/050624.

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

Nomeação do conselho de administração e fiscal para o triénio de
2005-2007, por deliberação de 2 de Fevereiro de 2005.

Conselho de administração: presidente — Rui Jorge Torres Abran-
tes; vogais — Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz; Pedro Maria da
Cunha José de Mello, Rua das Trinas, 59, rés-do-chão, esquerdo, frente,
Lisboa; Manuel Alfredo da Cunha José de Mello, Rua de Sant’Ana à
Lapa, 11, Lisboa; António Miguel José de Melo Ribeiro da Cunha,
Rua de Leão Oliveira, 12, 4.º, direito, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente — Carlos António de Almeida Nasci-
mento, Avenida do Uruguai, 51, 7.º, frente, Lisboa; vogais — João

António Leal da Faria Franco, Rua de D. João V, 19, 1.º, direito,
Lisboa, Marques dos Reis e Calado Barrento, SROC, Rua de Gorgel do
Amaral, 5, 3.º. direito, Lisboa; suplente — Godofredo dos Santos
Marques dos Reis, com o mesmo domicílio, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010504917

EUROGIL — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 549/880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501922512;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrições n.os 16 e 17; núme-
ros e data das apresentações: 02, 03, 04 e 05/040525.

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

Cessação das funções dos vogais do conselho de administração Jor-
ge Maria da Cunha José de Mello e Ana Mafalda da Cunha José de
Mello, por renúncia, respectivamente em 29 de Outubro e 10 de
Novembro de 2003.

Designação de vogais do conselho de administração, em 2 de Ja-
neiro de 2004, de Manuel Alfredo da Cunha José de Mello, Rua de
Santa’Ana à Lapa, 11, Lisboa, e António Miguel José de Mello Ribei-
ro da Cunha, Rua de Leão Oliveira, 12, 4.º, direito, Lisboa.

Prazo: triénio em curso de 2002-2004.
Alteração do contrato.
Artigo aditado: 10.º-A

ARTIGO 10.º-A

1 — A sociedade por deliberação da assembleia geral, tomada por
maioria absoluta dos votos correspondentes à totalidade do capital,
poderá impor a algum ou a alguns dos sócios prestações acessórias a
título gratuito.

2 — As prestações acessórias poderão consistir em entregas em di-
nheiro ou em conversão de créditos, seja qual for a sua natureza, de
sócios sobre a sociedade, e não poderão exceder cinquenta vezes o
montante do capital social.

3 — A assembleia geral fixará os montantes e o prazo de realiza-
ção das prestações acessórias.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2006451839

EXTERNA — ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8887/20000224; identificação de pessoa colectiva
n.º 504822160; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/20051123.

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

Deslocação de sede para a Avenida de D. Carlos I, 99, 3.º, fregue-
sia de Santos-o-Velho, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152751

AVALIMED — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7851/981027; identificação de pessoa colectiva n.º 504272136;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/051124.

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

Cessação de funções do gerente, Carlos Manuel da Silva Cruz, por
ter renunciado em 11 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009153316
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B2A, RECICLAGEM E VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1015/941121; identificação de pessoa colectiva n.º 503307483;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 11/20051122.

Certifico que foi registado o projecto de fusão, por incorporação.
Aprovado em 21 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152581

EMÍDIO ALMEIDA DOS SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 357/440321; identificação de pessoa colectiva
n.º 500094713; inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 25/
050510.

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

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º
e 6.º

Reforço: 4820$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os
sócios, em partes iguais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de cinco mil euros cada, uma de cada sócio Ricardo Nuno Borges
Martins e José Landeiro Martins.

6.º

A gerência da sociedade bem como a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral será exercida pelos sócios
José Landeiro Martins, já nomeado gerente, e Ricardo Nuno Borges
Martins, desde já nomeado gerente.

§ único. Para a sociedade se considerar validamente vinculada é
necessária a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010518594

EMPRESA DE TECIDOS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 174/431209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500095426; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 32/050427.

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

Cessação de funções do gerente, Augusto Martins Castelo Branco,
por ter renunciado, com efeitos a partir de 10 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010526970

EMPRESA DE TECIDOS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 174/431209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500095426; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 08/
20020924.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º

Reforço: 102 410$, por incorporação de reservas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de € 5000, digo cinco mil euros, realizado em
dinheiro e por incorporação de reservas livres e corresponde à soma
das quotas do seguinte modo:

1 — Jaime Teodoro Pombo Castelo Branco, uma quota de
€ 1666,67.

2 — Augusto Martins Castelo Branco, uma quota de € 416,67.
3 — Isabel Maria Martins Castelo Branco Pereira, uma quota de

€ 416,67.
4 — Augusto Martins Castelo Branco e Isabel Maria Martins Cas-

telo Branco Pereira, uma quota em comum e sem determinação de
parte ou direito de € 925.

5 — Inválidos do comércio e Casa do Gaiato, obra do padre Amé-
rico, uma quota em comum e na proporção de metade para cada um
uma quota de € 833,33.

6 — Maria Eugénia Ferreira Castelo Branco Moreira da Silva, uma
quota de € 370,83.

7 — Carlos Manuel Castelo Branco do Espírito Santo, uma quota
de € 123,61

8 — Luís Filipe Castelo Branco do Espírito Santo, uma quota de
€ 123,61.

9 — António Augusto Castelo Branco Marques Pereira, uma quota
de € 123,61.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010526961

ARINVESTE, GESTÃO, ESTUDOS E PROJECTOS, S. A.
(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 412/871217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501917390; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 17/
050304.

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

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009231791

AMP PORTUGAL — CONECTORES ELÉCTRICOS
E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 992/880715; identificação de pessoa colectiva
n.º 502027274; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 20 e 21/050607.

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

Recondução dos gerentes para o biénio de 2004-2005, por delibe-
ração de 24 de Maio de 2005.

Gerentes: Martin Alonso Sala, Carrera Londres, 263A, Barcelona,
Espanha, Juergen Willi Karl Gromer, Im Tiefen Weg 44, 64625
Bensheim-Averbach, Alemanha, e Ulrich Albert Baur, Kurpfazsrabe 9,
D-69493 Hirschberg, Alemanha.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Maio de 2005.
Mais certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade os

documentos referentes a prestação de contas de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010516150

ACETATO — PRODUÇÃO DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 928/880711; identificação de pessoa colectiva
n.º 502022345; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 02/
050406.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011352576

DIANA — SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 798/880622; identificação de pessoa colectiva n.º 502008393;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 19/050311.

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

Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 6
de Janeiro de 2005.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Miguel Maria Sá Pais do

Amaral; vogais — Maria da Luz Lagos do Amaral Cabral e Isabel Maria
Barroso Madeira Vilela Trigo Mesquita, Rua das Amoreiras, 107, Lisboa.

Fiscal único: Auren Auditores & Associados, SROC, S. A., Rua de
Fradesso da Silveira, 6, 3.º, A, Complexo Alcântara Rio, bloco C, Lis-
boa; suplente — Regina Paula Melo e Maia de Sá (roc), Rua do Pro-
fessor Duarte Leite, 245, 5.º, esquerdo, frente, Porto.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011345197

ATLAS SEGURMINA — MEDIADORA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 828/880628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502011939; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 16 e 17/050704.

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

Cessação de funções do administrador, Renato Jerónimo Bernardi-
no, por ter renunciado em 17 de Junho de 2005.

Nomeação de um administrador para o mandato em curso de 2005-
-2007 por deliberação de 20 de Junho de 2005.

António Luís Andrade Stott Howorth, Rua do Conde Valbom, 94,
7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010560710

ALTA RODA — ALTA COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 571/880520; identificação de pessoa colectiva
n.º 501995021; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 02 e 06/051006.

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

Cessação de funções da gerente, Maria Ivone Moreira Frias, por
renúncia em 27 de Julho de 2005.

Alteração parcial do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, n.º 1
do artigo 2.º n.os 2 e 3 do artigo 14.º e eliminado o n.º 4 do arti-
go 14.º e designação de gerente.

ARTIGO 1.º

2 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de quarenta e nove mil
oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos, e cor-
responde à soma de três quotas: uma do valor nominal de vinte e
quatro mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove cênti-

mos e duas iguais do valor nominal cada uma de doze mil quatrocen-
tos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos, todas per-
tencentes ao único sócio Carlos Alberto Frias Silva.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Lisboa na Rua de Domingos
Sequeira, 40-A, freguesia da Lapa.

ARTIGO 14.º

2 — Fica desde já designado gerente, sócio, Carlos Alberto Frias Silva.
3 — A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente Carlos

Alberto Frias Silva.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009185706

A. CARREIRA — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE NOIVA,
MAMÃ E CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 220/880407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501597948; inscrições n.os 3 e 5; números e data das apresen-
tações: 07 e of. 08/20050906.

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

Reforço de capital.
Reforço: 49,380,99 euros, realizado em dinheiro e subscrito pela

sócia Albertina da Piedade Carreira.
Capital: 49 879,79 euros.
Sócios e quotas:
1 — Albertina da Piedade Carreira — 49 630,39 euros.
2 — Evaristo Bernardino da Silva — 249,40 euros.
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º

1.º

A sociedade mantém a firma A. Carreira — Comércio de Artigos
de Noiva, Mamã e Criança, L.da, e tem a sua sede na Rua do Carmo,
51, 4.º, D, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social é de dez milhões de escudos, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e nos demais valores do património social e
corresponde à soma de duas quotas: uma, de nove milhões novecentos e
cinquenta mil escudos, da sócia Albertina da Piedade Carreira; e outra, de
cinquenta mil escudos, da sócia Rute Isabel de Carreira Sales Gomes.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010527372

EQUIPEL — EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 104/880324; identificação de pessoa colectiva n.º 501965610;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 03/20051107.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009128745

DELTALÓGICA — SOCIEDADE DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 776/880211; identificação de pessoa colectiva n.º 501939423;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 28/050801.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Projecto de fusão por incorporação, mediante transferência global
do património das sociedades incorporadas COMP 3 — Computado-
res e Serviços Unipessoal, L.da, INFOBUSINESS — Desenvolvimen-
to, Produção e Comercialização de Equipamentos e Soluções Globais
de Atendimento, Unipessoal, L.da, BV Data — Desenvolvimento de
Sistemas, S. A., todas com sede na Rua do Dr. José Espírito Santo,
lote 1-A, freguesia de Marvila, Lisboa; TGR — Sociedade Comercial
de Equipamentos de Informática, Unipessoal, L.da, e DELTALÓGI-
CA — Sociedade de Pesquisa e Desenvolvimento de Software, L.da,
ambas com sede na Rua do Instituto Industrial, 18, 2.º, esquerdo, fre-
guesia de São Paulo, Lisboa, para a sociedade incorporante, DATA-
COMP — Sistemas de informática, S. A., Rua do Dr. José Espírito
Santo, lote 1-A, Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011145694

ESRI PORTUGAL — SISTEMAS E INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 795/880215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501941231; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12; número e data
da apresentação: 17/050708.

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

Recondução do conselho de administração e fiscal único para o
quadriénio de 2004-2007, por deliberação de 30 de Março de 2004,
em que o administrador, Isidro Valente, exerce as funcões de presi-
dente.

Conselho de administração: presidente — Isidro Valente, vogais —
Vítor Manuel Valente Lopes Dias e Manuel João Appleton Temudo
Barata.

Fiscal único — Botelho, Roseiro & Associados, SROC, Edificio
Atlanta I, Estrada da Luz, 90, Lisboa; suplente — Natalino Marques
Colteiro, casado, ROC, Rua do Comércio, Aldeia do Meco, Castelo,
Sesimbra.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010548582

A. M. SALGUEIRO BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 577/110188; identificação de pessoa colectiva n.º 501922920;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 30/20051031.

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

Alteração do contrato, eliminando o artigo 5.º e remunerado os
restantes artigos passando a artigo 6.º a 5.º, o 7.º a 6.º e o 8.º a 7.º e
alterados os artigos 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade, integralmente realizado, é de doze
mil quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos
e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de onze
mil duzentos e vinte e dois euros e noventa e seis cêntimos perten-
cente à sócia Ana Cristina de Casimiro e Salgueiro Baptista e outra
quota do valor nominal de mil duzentos e quarenta e seis euros e
noventa e nove cêntimos pertencente à sócia Helena Matilde da Palma
Casimiro.

ARTIGO 5.º

1 — A representação e gerência da sociedade em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence à sócia Ana Cristina de Casimiro e
Salgueiro Baptista, já nomeada gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009128281

ADMINISTRAÇÃO DE BENS REBELO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 944/430522; identificação de pessoa colectiva
n.º 501134409; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 37, 38 e 41/050801.

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

Cessação de funções das gerentes, Ana Maria Gonçalves da Mota e
Inês Gonçalves da Mota Nunes de Barros, por terem renunciado em
29 de Julho de 2005.

Nomeação de gerente, por deliberação de 29 de Julho de 2005, de
José Manuel Oliveira Fernandes.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2007846306

BELAMARIM — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1067/891103; identificação de pessoa colectiva n.º 502241888;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/051020.

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

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o tri-
énio de 2005-2007 por deliberação de 30 de Setembro de 2005.

Conselho de administração: presidente — João Miguel de Melo da
Silveira Botelho; vogais — Rui Manuel Seixas de Carvalho e José Te-
odoro dos Santos Teles.

Fiscal único — João Amaro Santos Cipriano, revisor oficial de con-
tas, Rua de Bernardo Santareno, 22, 9.º, B, Almada; suplente — Car-
los Alberto Antunes de Abreu, revisor oficial de contas, Rua do Pro-
fessor Delfim Santos, 3, 5.º, I, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009109074

DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1383/900516; identificação de pessoa colectiva n.º 502349620;
inscrição n.º 47; número e data da apresentação: 19/20051117.

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

Designação da direcção, em 30 de Setembro de 2005, para o trié-
nio de 2005-2007.

Presidente — Homero José de Pinho Coutinho, com domicílio
profissional na Rua de Castilho, 20, Lisboa; vogais — Filipe Quintin
Crisóstomo Silva, com domicílio profissional na Rua de Castilho, 20,
Lisboa; Joaquim António Furtado Baptista, com domicílio profissio-
nal na Rua de Castilho, 20, Lisboa; Bernardo Luís de Lima Mascare-
nhas Meyrelles do Souto, com domicílio profissional na Rua de Cas-
tilho, 20, Lisboa e Joaquim de Sousa Costa Barata Correia, com
domicílio profissional na Rua de Castilho, 20, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152719

DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1383/900516; identificação de pessoa colectiva n.º 502349620;
inscrição n.º 48; número e data da apresentação: 29/051122.

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

Nomeação de secretário da sociedade por deliberação de 14 de
Outubro de 2005.
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Manuela Ferreira e Silva de Vasconcelos Simões Capristano, Rua
de Castilho, 20, Lisboa; suplente — Sofia Temes Domingues Ferreira
de Campos da Cruz, com o mesmo domicílio.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152204

DOMINGOS LOPES DE MAGALHÃES & JOÃO
RODRIGUES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2344/910723; identificação de pessoa colectiva n.º 502596708;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 01/051124.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009153286

AEROASA, CONSULTADORIA MATERIAL DE AVIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4766/940914; identificação de pessoa colectiva n.º 503262234;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 24 e 25/051125.

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

Cessação de funções do gerente João Alberto de Oliveira Batista,
por ter renunciado em 2 de Novembro de 2005.

Nomeação de gerente por deliberação de 2 de Novembro de 2005,
de Fernando Antunes Dias, Alameda do Padre Álvaro Proença, 2, 9.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009153634

ATLÂNTICO — PAVILHÃO MULTIUSOS
DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4892/941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503297135;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 39/051019.

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

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 13.º, eliminando o
seu n.º 2 e passando o actual n.º 1 a corpo do mesmo artigo.

ARTIGO 13.º

Composição do conselho de administração

O conselho de administração é composto por um presidente e dois
vogais, um dos quais executivo, eleitos pela assembleia geral por um
período de dois anos podendo ser reeleitos.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009108728

ARTRO — REPRESENTAÇÕES ORTOPÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5377/950713; identificação de pessoa colectiva n.º 503455180;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/20051122.

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

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º,
2.º e 3.º

Reforço: € 54 014,42, realizado em dinheiro e subscrito por am-
bos os sócios, em partes iguais.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ARTRO — Representações
Ortopédicas, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Estefânia, 83, 1.º,
direito, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa. A ge-
rência poderá deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como para criar sucursais, agências, delega-
ções, ou outras formas locais de representação no País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto importação, exportação e comercia-
lização de produtos ortopédicos e farmacêuticos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de sessenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de trinta mil
euros cada, pertencente aos sócios João Lobato Casaca e João Ma-
nuel de Vasconcelos Silva.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152697

ÁGUA DO BENGO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7331/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504095293;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 06, e inscrição n.º 09; números e
data das apresentações: 22 e 23/20051121.

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

Cessação das funções do gerente Luís Manuel da Silva Macias, por
renúncia em 10 de Maio de 2005.

Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por duas quotas, uma de quatro mil
oitocentos e setenta e cinco euros, pertencente à sócia Andreia Reis
Pimenta Lima Miranda e outra de cento e vinte cinco euros, perten-
cente ao sócio Vítor Manuel Lima Miranda.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2003147276

DISLIRE — EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS
E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6493; identificação de pessoa colectiva n.º 503292117; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/20051121.

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

Alteração do contratos quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e o n.º 2 do
artigo 4.º:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
com a firma DISLIRE — Edição e Distribuição de Jornais e Revistas, L.da,
e a sua sede fica instalada na Rua de Alexandre Herculano, 1, 1.º, esquer-
do, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em

juízo e fora dele, activa e passivamente, bastará a assinatura de um
gerente, podendo ainda constituir-se procuradores da sociedade.

3 — (Mantém-se.)

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011151350
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D. E A. — DESIGN E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3392/921009; identificação de pessoa colectiva n.º 502863749;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20051124.

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

Deslocação de sede para a Rua de Eduardo Fernandes, 1, freguesia
de São João de Deus, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009153413

A. REIS VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 787/801029; identificação de pessoa colectiva n.º 501062254;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 25/051124.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital e
alteração do contrato quanto ao artigo 3.º

Reforço: 115 289 200$, por incorporação de reservas.

3.º

O capital social é de seiscentos mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, representado por duas quotas: uma de qua-
trocentos e vinte mil euros pertencente à sócia MEDISERVIÇOS —
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., e outra de cento e
oitenta mil euros pertencente à sócia MEDISERVIÇOS — Prestação
de Serviços Médicos, S. A.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009153456

ANTÓNIO DA COSTA SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 635/890526; identificação de pessoa colectiva n.º 502165030;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 20 e 21/
20051124.

Certifico que foi registada a designação de secretário, em 19 de
Outubro de 2001, de Carlos Manuel Henriques Quintas Antunes, Rua
de Castilho, 69, rés-do-chão, direito, Lisboa, e do suplente Eduardo
Jorge da Rocha Ferreira, Rua de Manuel Guimarães, 9, Quinta do Chi-
ado, Feijo, e a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009153421

AUTO TÁXIS ALQUEVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 209/680925; identificação de pessoa colectiva
n.º 500730911; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/051128.

Certifico que foi registada a cessação de funções da gerente Maria
Raquel dos Santos Sousa, por ter renunciado, em 23 de Novembro de
2005.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009153847

AGÊNCIA YOUNGEST — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9446/20001006; identificação de pessoa colectiva n.º 505013843;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 28/051125.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção. Data da aprovação das contas: 23 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009153685

EUROTURISMO — SOCIEDADE EUROPEIA
DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 100/880907; identificação de pessoa colectiva
n.º 502033681; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 08/050912.

Certifico que foi registada a deslocação de sede para a Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 71, 9.º, esquerdo, freguesia de Campo-
lide, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010527380

AMINTER — AGÊNCIA MARÍTIMA
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 030/760408; identificação de pessoa colectiva
n.º 500433607; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 20 e 21/050725.

Certifico que foi registada o seguinte:
Cessação das funções do gerente e presidente Fernando Augusto da

Costa Cabral Metzner Alves, por destituição, em 31 de Março de 2005.
Designação de gerentes, em 31 de Março de 2005, de Bruno Carlos

Pinto Basto Bobone, Rua da Imprensa à Estrela, 9, 3.º, esquerdo,
Lisboa, presidente. Mantém-se como director-geral Nikolai Trosi-
nenko, Rua do Professor Simões Raposo, 22, 8.º, B, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010769368

ESPÍRITO SANTO CAPITAL — SOCIEDADE DE CAPITAL
DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 069 247/880921; identificação de pessoa colectiva
n.º 502040246; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 36; número e data
da apresentação: 19/20050923.

Certifico que foi registada a cessação das funções do vogal do con-
selho de administração Mário Jorge Arega Ricardo Mendes Delgado,
por renúncia, em 31 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2007855240

DE ORTO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 511/880928; identificação de pessoa colectiva
n.º 502043350; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/
051108.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção. Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009128834
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AGROMANIQUE — SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA
DE MANIQUE DO INTENDENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 259/871221; identificação de pessoa colectiva
n.º 501919066; inscrições n.os 03 e 04; números e data das apre-
sentações: 09 e 10/20050916.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Reforço: € 12,02, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

abaixo mencionados, com as quantias respectivamente de € 1,20,
€ 1,20, € 1,20 e € 8,42.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de quatro quotas: três no valor nominal de quinhentos euros,
titulados em nome dos sócios Armando José da Ajuda, Nuno Alberto
da Conceição Travassos Onofre e Diogo da Conceição d’Ajuda, e outra
quota no valor nominal de três mil e quinhentos euros, titulada em
nome da sócia Ivone Adelaide da Conceição da Ajuda.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009141369

ANTÓNIO RIBEIRO — BELODENTE, PRODUTOS
DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 278/871123; identificação de pessoa colectiva n.º 501911189;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 08/20050921.

Certifico que foi registado:
Designação de gerente de Maria Olinda Coelho Ávila Ribeiro, Rua

de Andrade, 41, rés-do-chão, B-C, Lisboa, em 24 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009887115

ELECTRO-CONTACTO — COMPONENTES
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 345/871207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501915435; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 22/20050920.

Certifico que foi registado:
Deslocação de sede para a Rua de Mato Grosso, 32, freguesia de

Santa Engrácia, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009141571

DOVA — EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 391/871214; identificação de pessoa colectiva n.º 501916130;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 05/050803.

Certifico que foi registado:
Nomeação do administrador, por deliberação de 31 de Março de

2005 para o mandato em curso de 2003-2006, que ratificou a coop-
tação de 10 de Agosto de 2004.

Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Córtez, Brasil, Rua de
Carvalho de Azevedo, 63, apartamento 102, Rio de Janeiro.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009878370

DOVA — EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 391/871214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501916130; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 35 e 36/051116.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do administrador Joaquim Campos da Silva,

por ter falecido em 31 de Janeiro de 2004.
Nomeação de um administrador por deliberação de 31 de Março de

2004, para o mandato em curso de 2003-2006 que ratificou a a co-
optação de 1 de Março de 2004.

Maria de Lurdes Campos da Silva, Avenida da Liberdade, 212, 2.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152182

DR. VAZ DOS SANTOS — SERVIÇOS DE SAÚDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 308/050728; identificação de pessoa colectiva
n.º 505189585; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
050728.

Certifico que foi registado:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Sede: Avenida do Brasil, 200, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de

Alvalade, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009169956

ANA CRAVO — LINGERIE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 691/20051010; identificação de pessoa colectiva
n.º 507484444; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20051010.

Certifico que foi registado:
Constituição de sociedade comercial.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana Cravo — Lingerie, Unipes-
soal, L.da, e a sua sede fica instalada na Rua de Silva Tavares, 7, Cen-
tro Comercial Mouras Shopping, loja 62, freguesia do Lumiar, conce-
lho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

3 — E ainda da competência da gerência a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o comércio e importação de lin-
gerie.

2 — A sociedade pode sob qualquer forma associar-se com outras
pessoas jurídicas podendo, nomeadamente, formar sociedades, agru-
pamentos complementares de empresas, consórcios, adquirir e alie-
nar participações sociais de sociedades, ainda que tenham objecto social
diferente do seu ou sejam reguladas por leis especiais.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for decidido nos termos do artigo 5.º, pertence à
sócia Ana Cristina Rosado Cravo Mateus.
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2 — Para obrigar a sociedade em juízo e fira dele, é suficiente a
assinatura de um gerente.

3 — A sociedade por intermédio da gerência poderá nomear pro-
curadores para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

ARTIGO 5.º

A sócia única exerce as competências das assembleias gerais de-
vendo as suas decisões de natureza igual às deliberações da assembleia
geral ser registadas em acta por ela assinada.

ARTIGO 6.º

A sócia única poderá emprestar à sociedade. com ou sem juro, as
quantias que se mostrem indispensáveis à prossecução do objecto so-
cial, conforme vier a ser decidido nos termos do artigo 5.º

ARTIGO 7.º

O lucro de cada exercício terá a aplicação que a sócia única livre-
mente decidir, não sendo aplicável a limitação do artigo 217.º, n.º 1,
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

A sócia única fica desde já autorizada a celebrar contratos com a
sociedade com vista à prossecução do objecto social.

Sócia:
Ana Cristina Rosado Cravo Mateus.
Gerente designada: a sócia.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009146220

BHUNA GRELHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 695/20051013; identificação de pessoa colectiva
n.º 507497163; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20051013.

Certifico que foi registado:
Contrato de sociedade.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bhuna Grelhados, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Jardim do Regedor, 7,
freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a exploração de comércio de
serviços de snack-bar, cervejaria, cafetaria, pastelaria em regime de
fast food e serviços de pequenas refeições; comércio de bebidas para
serem consumidas no local, café e chocolate; representação de mar-
cas de produtos alimentares, importação de produtos alimentares para
venda directa ao consumidor e tabaco.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Balkar Singh e Cleuza Anacleto de Souza.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade caberá aos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, suficiente a intervenção de um ge-
rente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Balkar Singh e
Cleuza Anacleto de Souza.

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.

Sócios:
1 — Balkar Singh.
2 — Cleuza Anacleto de Souza.
Gerentes designados: ambos os sócios.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009147219

DSM — TREINO PERSONALIZADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 694/20051013; identificação de pessoa colectiva
n.º 507458400; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051013.

Certifico que foi registado:
Contrato de sociedade comercial.

ARTIGO 1.º

Denominação, sede, duração

1 — A sociedade adopta a denominação DSM — Treino Persona-
lizado, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, 120,
lote A, 7, 3.º, A, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de
Lisboa, e durará por tempo indeterminado.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste:
a) Exercício de actividades relacionadas com o exercício físico, a

saúde e o desporto;
b) Treino personalizado;
c) Exploração de ginásios e health clubs;
d) Importação, exportação, representação e comercialização de

artigos e equipamento de desporto e vestuário;
e) Organização de eventos;
f) Prestação de serviços de consultoria e formação.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros e um cêntimo, encontra-se
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas iguais de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete
cêntimos cada, uma de cada um dos sócios Sílvia da Silva Azeredo,
Maria Antónia Gonzalez Breijo e Dinis França e Silva de Quintanilha
Mantas.

ARTIGO 4.º

Suprimentos

Podem os sócios prestar suprimentos à sociedade nos termos e
condições que vierem a ser acordados com esta.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 — É livre a cessão de quota, total ou parcial, entre sócios, fican-
do desde já dispensado o consentimento da sociedade para as divisões
por ventura para tanto necessárias.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, aplicando-se os respectivos preceitos do Código das Soci-
edades Comerciais, ficando estipulado o direito de preferência a favor
dos sócios ou da sociedade.

3 — O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 dias
a contar da data em que for comunicado, por carta registada com
aviso de recepção pelo cedente, o seu desejo de transmissão da quota,
prazo a partir do qual o sócio é livre de dispor da quota.
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ARTIGO 6.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade, compete a dois ou mais gerentes, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
4 — Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Tratando-se de quota que a sociedade tenha adquirido;
b) Quando qualquer quota for arrestada, penhorada ou quando por

qualquer motivo tenha de proceder-se à sua venda ou arrematação
judicial ou extra-judicial;

c) Quando algum dos sócios infringir disposição do pacto com le-
são dos interesses da sociedade;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

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

consentimento 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 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

Dos lucros

1 — Dos lucros líquidos apurados anualmente serão reservadas para
o fundo de reserva legal as percentagens fixadas por lei.

2 — O restante dos lucros terá a aplicação que a assembleia geral
determinar, podendo ser distribuído pelos sócios na proporção do valor
nominal das suas quotas.

ARTIGO 9.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liqui-
datários os gerentes em exercício.

2 — Deliberada a dissolução da sociedade, terá lugar a liquidação e
partilha dos seus valores, nos termos que forem deliberados em as-
sembleia geral.

Sócios:
1 — Sílvia da Silva Azeredo.
2 — Maria Antónia Gonzalez Breijo.
3 — Dinis França e Silva de Quintanilha Mantas.
Gerentes designados: todos os sócios.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009147200

ANSELMO SOARES PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 696/20051013; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20051013.

Certifico que foi registado:
Constituição de sociedade comercial.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Anselmo Soares Pereira, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Luís
Gomes, lote 22, 3.º, C. 1800-181 Lisboa, freguesia de Santa Maria
dos Olivais, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a distribuição de bebidas e produtos
alimentares e respectiva comercialização.

ARTIGO 3.º

A sociedade é constituída por tempo indeterminado, contando se o
seu início a partir de hoje.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros pertencentes ao único sócio
Anselmo Soares Pereira.

ARTIGO 5.º

O único sócio poderá deliberar a realização voluntária de prestações
suplementares de capital uma ou mais vezes, sem qualquer limite.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será constituída por um ou mais ge-
rentes.

2 — À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de adminis-
tração, incluindo os poderes para adquirir; onerar e alienar bens mó-
veis ou imóveis, bem como os poderes para se comprometer e para
confessar, desistir ou transigir, em qualquer acção ou processo judicial.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos resultantes do balanço, deduzida a percentagem
obrigatória para a constituição do fundo de reserva legal, serão distri-
buídos ao sócia salvo se, por deliberação tomada em assembleia geral,
forem afectos total ou parcialmente, à constituição ou reforço de
outros fundos ou destinados a outras aplicações especificas.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos estabelecidos na lei.

ARTIGO 10.º

É desde já designado gerente Anselmo Soares Pereira, casado, resi-
dente na Avenida do Dr. Francisco Luís Gomes, lote 22, 3.º, C, 1800-
-181 Lisboa.

ARTIGO 11.º

O gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento do
depósito das entradas de capital nos termos do artigo 202.º, n.º 4,
alínea b), do Código das Sociedades Comerciais para permitir o ime-
diato inicio da actividade da sociedade.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica desde já autorizada a contratar trabalhadores, bem
como a celebrar contratos de leasing e aluguer de longa duração, re-
lativos a viaturas automóveis ou qualquer outro equipamento neces-
sário ao funcionamento da sociedade e, a proceder à abertura de con-
tas bancárias e respectivos movimentos necessários ao seu
funcionamento.

Sócio:
Anselmo Soares Pereira.
Gerente designado: o sócio.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009147286

BAYTOWN ASSOCIATES LIMITED
(sucursal portuguesa)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 697/051013; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/051013.

Certifico que foi registado:
Representação permanente:
Sede: Gibraltar, 206 Mai Street.
Capital: 1000 libras.
Sucursal: Baytown Associates Limited — Sucursal Portuguesa.
Sede: Praça de Alvalade, 9, 7.1, Edifício W, Office Alvalade, Lisboa.
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Objecto: compra, venda e reconstrução de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; compra, subscrição, gestão e venda de par-
ticipações em sociedades de qualquer tipo.

Forma de obrigar: com a assinatura do representante legal.
Capital afecto: € 5000.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009147545

ESTEVES, VIEIRA & CALADO — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO

DE IMÓVEIS POR CONTA DE OUTREM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 327/440308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500773203; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/
20051109.

Certifico que foi registado:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Esteves, Vieira & Calado — Sociedade
de Mediação Imobiliária e Administração de Imóveis por Conta de
Outrem, L.da, e tem a sua sede na Rua da Assunção, 40, 2.º, freguesia
de São Nicolau, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária e administra-
ção de imóveis por conta de outrem.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009128974

BRAND FICTION — MARKETING E COMUNICAÇÃO
DE ENTRETENIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 680/20051004; identificação de pessoa colectiva
n.º 507462548; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
20051004.

Certifico que foi registado:
Contrato de sociedade comercial.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação BRAND FICTION — Marke-
ting e Comunicação de Entretenimento, L.da, e tem sede na Rua de
Antero de Quental, 30, rés-do-chão, esquerdo, freguesia dos Anjos,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de
marketing, comunicação, estratégia, gestão, implementação e comer-
cialização no mercado do entretenimento.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes cada uma delas a cada um
dos sócios Duarte Ganhão Vilaça de Sousa e João da Fonseca Félix da
Costa.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, os quais poderão
ou não vencer juros conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir livremente quotas próprias, bem como
quotas, ou outras participações sociais noutras sociedades, qualquer que
seja seu objecto social, ou participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
sócios, seus conjugues ou descendentes, mas a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, e dos sócios não cedentes.

Sócios:
1 — Duarte Ganhão Vilaça de Sousa.
2 — João da Fonseca Félix da Costa.
Gerentes designados: ambos os sócios.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2008392783

ABEL CAMELO — ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 681/20051006; identificação de pessoa colectiva
n.º 507308824; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
20051006.

Certifico que foi registado:
Constituição de sociedade comercial.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abel Camelo — Estudos e Projectos de
Engenharia, Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Avenida da Rainha
D. Amélia, 10, 2.º, esquerdo, Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade por decisão da gerência poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: estudos e projectos de engenharia,
direcção e fiscalização de obras

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 sócio.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, pertence ao sócio único, que fica desde já nomeado gerente.

§ único. Para a sociedade se considerar validamente vinculada é
necessária a sua assinatura.

Sócio:
Abel de Jesus Camelo.
Gerente designado: o sócio, que por si só obriga a sociedade.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2001239637

EUREEKKA — CONSULTORIA EM INOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 685/20051007; identificação de pessoa colectiva
n.º 507475372; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/
20051007.
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Certifico que foi registado:
Contrato de sociedade comercial.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EUREEKKA — Consultoria em
Inovação, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Elias Gar-
cia, 22, 5.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a consultoria e formação em
técnicas de criatividade e inovação.

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 poderá associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de quatro mil e
novecentos euros pertencente à sócia Maria Cristina Cabeçadas Neto
Marques da Silva e outra de cem euros pertencente ao sócio João
Luís Alegria de França Brazão.

ARTIGO 4.º

1 — Apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 — A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes, em segundo, é conferido o direito de preferência na cessão a
título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, ficam a cargo dos gerentes que vierem a ser nomeados em as-
sembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela in-
tervenção de um gerente.

3 — A sociedade poderá constituir mandatários para determinados
actos ou categorias de actos.

4 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Cristina Cabeça-
das Neto Marques da Silva.

5 — É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade
em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos
estranhos ao objecto social.

Sócios:
1 — Maria Cristina Cabeçadas Neto Marques da Silva.
2 — João Luís Alegria de França Brazão.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009146018

BRICK AND SAND — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9573/001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505148889;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 12 e 13/051124.

Certifico que foi registado:
Deslocação de sede para a Avenida de António Augusto de Aguiar,

132, São Sebastião da Pedreira, Lisboa.
Nomeação do conselho de administração para o triénio de 2005-

-2007 por deliberação de 14 de Novembro de 2005: presidente —
José Henrique Parente de Sousa, Rua das Silénias, 16, Herdade da
Aroeira, Charneca da Caparica; vogais — Jorge Manuel Vieira Lobo
de Sousa, Rua das Silénias, 16, Herdade da Aroeira, Charneca da Ca-
parica, e Filipe Nicolas de Barros Alves Caetano, Avenida dos Esta-
dos Unidos da América, 116, 6.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011158753

ANINA, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9664/001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505275180;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/20051124.

Certifico que foi registado:
Designação do conselho de administração e do fiscal único em 28

de Março de 2003.
Conselho de administração, para o triénio de 2003-2005: presi-

dente — Maria Helena Machado Dantas da Cunha; vogais — Ana
Teresa Dantas da Cunha de Sá Nogueira Serrador, Rua de Sam Levy,
Edifício P, 3.º, esquerdo, Villa Restelo, Lisboa, e Catarina Dantas da
Cunha de Sá Nogueira.

Fiscal único para o triénio de 2003-2005: efectivo — UHY —
A. Paredes e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da,
Rua da Carreira, 138, 2.º, Funchal, suplente — Albino Rodrigues Jacin-
to (revisor oficial de contas) para o ano de 2003; suplente — A. Jacin-
to & Pereira da Silva, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da,
Campo Grande, 28, 10.º, C, Lisboa, para os anos de 2004-2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009184963

EDP — GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 030/010427; identificação de pessoa colectiva
n.º 505432811; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data
da apresentação: 25/051122.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do administrador Joaquin Coronado Galdos,

por ter renunciado em 5 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009113098

AGRO BARCOIÇA — PRODUÇÃO E ASSISTÊNCIA
AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 172/20010615; identificação de pessoa colectiva
n.º 505489376; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 11 e 12/20051123.

Certifico que foi registado:
Cessação das funções da gerente Ana Rita Morais Leitão de Cas-

tro, por renúncia em 11 de Novembro de 2005.
Designação de gerente e secretário Jorge Ponce Leão de Castro e

Ana Maria Morais Leitão de Castro, em 14 de Novembro de 2005,
para o quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152808

DELTAFONE — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 307/20010731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505566419; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 11 e 12/051118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António José Soares Campos, por

ter renunciado em 17 de Novembro de 2005.
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, n.º 1 do arti-

go 2.º, n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a usar a firma DELTAFONE — Informáti-
ca e Serviços, L.da, e continua a ter a sua sede na Rua de António
Pedro, 66, 1.º, esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho
de Lisboa.
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ARTIGO 2.º

1 — A sociedade passa a ter o objecto social de comercialização de
material informático e electrónico, telecomunicações, assistência téc-
nica, prestação de serviços e projectos e formação. Importação/ex-
portação de material informático e electrónico.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de cinco
mil euros, ambas pertencentes ao sócio Diogo de Oliveira Lopes.´

ARTIGO 4.º

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

2 — É gerente o sócio Diogo de Oliveira Lopes.
3 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152395

AMDOCS (PORTUGAL) SOFTWARE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 391/20010910; identificação de pessoa colectiva
n.º 505737779; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
18/20051108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 8 de Junho de 2005, de Eli Tuson, East

Point Business Park, Dublin 3, first floor, block S, Irlanda.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010528450

AMDOCS (PORTUGAL) SOFTWARE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 391/20010910; identificação de pessoa colectiva
n.º 505737779; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 20/20051118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida das Forças Armadas, 125, 12.º,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009107039

ESPÍRITO SANTO VIAGENS — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 092/010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505032279; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 06 e 07/20051118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do presidente do conselho de administração

Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva, por renúncia,
em 13 de Outubro de 2005.

Designação de presidente do conselho de administração, em 17 de
Outubro de 2005, de Miguel Garcia Rugeroni Ahlers, Rua do Periqui-
to, lote A-10, Quinta da Bicuda, Cascais.

Prazo: biénio em curso (2004-2005).

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009929330

ACCG — COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8108-A/990325; identificação de pessoa colectiva n.º 504312030;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20051123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 23 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152816

ESTRELA & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9068/000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504969560;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/20051118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
Objecto: restauração, estética, prestação de serviços e formação

profissional na respectiva área.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009152441

AMJ PEÇAS — SOCIEDADE IMPORTADORA E
COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 758/880620; identificação de pessoa colectiva
n.º 502006897; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 14 e 15/030319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Armando José Fernandes de Sousa

Pinto, por renúncia em 7 de Março de 2003.
Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º e artigo 3.º:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sede social é na Rua de Joly Braga Santos, lote H, rés-do-

-chão, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quarenta e nove mil e
novecentos euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de vinte e oito mil novecentos e cinquenta ouros pertencente
ao sócio Wilson Moreira Martins, uma do valor nominal de quinze mil
novecentos e sessenta euros pertencente ao sócio Artur João Tomé
Martins e uma quota do valor nominal de quatro mil novecentos e
noventa euros pertencente ao sócio Paulo Alexandre Gomes Martins.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2001010613

DELTALÓGICA — SOCIEDADE DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 776/880211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501939423; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
19/041012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 15 de Setembro de 2004, de Iolanda

Maria Rodrigues de Oliveira Costa, Rua de Diu, 30, Caxias.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2008457524
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DELTALÓGICA — SOCIEDADE DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 776/880211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501939423; inscrição n.º 12 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 32 e 33/050218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 29 de Janeiro de 2003, de António

Manuel Oliveira Cabral Serra.
Cessação das funções do gerente António Manuel Oliveira Cabral

Serra, por renúncia em 12 de Março de 2004.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011334209

DELTALÓGICA — SOCIEDADE DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 776/880211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501939423; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 19/20031001.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Carlos Antunes Gonçalves, por ter

renunciado em 23 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2005791717

A. B. CLIMA — AQUECIMENTO, CLIMA
E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 844/880223; identificação de pessoa colectiva
n.º 501945768; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 04/050520.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Armando da Graça Gonçalves Ca-

rapinha, por demissão em 6 de Dezembro de 1993.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010567153

AGÊNCIA LUSO COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 881/19401211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500010650; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/
20030311.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 20 de Fevereiro de 2003,

de Delfina Cravino Filipe Pereira da Mota Veiga, Avenida do Viscon-
de de Valmor, 20, 3.º, direito, Lisboa, e José Manuel de Carvalho da
Mota Veiga, residente na mesma morada.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010526937

LISBOA — 2.A SECÇÃO

NAUTIVENT — TURISMO DE AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 098/20040317; identificação de pessoa colectiva
n.º 506883094; número e data da apresentação: 03/2051028.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149432

NARRÁBIDA — EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3361/920911; identificação de pessoa colectiva n.º 502848367;
número e data da apresentação: 11/20051028.

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 Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001112343

LEAL DO PAÇO — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 205/20000601; identificação de pessoa colectiva
n.º 504606425; número e data da apresentação: 09/20051123.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005759643

IRLANDA NA DOCA — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6942/970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503826456;
número e data da apresentação: 12/20051111.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009106415

HEXADECIMAL — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4655/940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503160830;
número e data da apresentação: 10/20051111.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009752716

FOTOFILME — COMÉRCIO DE MATERIAL
FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1866/900716; identificação de pessoa colectiva n.º 502383496;
número e data da apresentação: 13/20051111.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009106431
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LAQUIBEL — LABORATÓRIO CIENTÍFICO
DE PRODUTOS QUÍMICOS E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 269/711025; identificação de pessoa colectiva
n.º 500692750; número e data da apresentação: 12/20051111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006735543

F. C. P. — FERRAMENTAS DE CORTE E PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6573/960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503717690;
número e data da apresentação: 08/20051021.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010797752

NÍVEL Z — SOCIEDADE PRODUTORA DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 203/20030318; identificação de pessoa colectiva
n.º 506417468; número e data da apresentação: 02/20051118.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010598733

GESVIDRO NORTE — COMÉRCIO DE CERÂMICA
E VIDRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 484/20030709; identificação de pessoa colectiva
n.º 506573087; número e data da apresentação: 03/20051118.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002939063

N. KANJEE DAYALAL & C.A (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 366/841231; identificação de pessoa colectiva
n.º 501520678; número e data da apresentação: 09/20051118.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009107721

JOSÉ MARIA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 573/621231; identificação de pessoa colectiva
n.º 500451001; número e data da apresentação: 12/20051118.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007297604

INSTITUTO DE BELEZA CAMÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 534/600528; identificação de pessoa colectiva
n.º 500893071; número e data da apresentação: 16/20051118.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009107810

GALERIA DE ARTE CARLOS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8138/980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504085077;
número e data da apresentação: 08/20051123.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009107004

JÚLIA ALMEIDA ESTRELA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 738/660506; identificação de pessoa colectiva
n.º 500160554; número e data da apresentação: 14/20051111.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009106458

G3P — CONSULTORES DE GESTÃO, PROCESSO
E QUALIDADE PARA A PRODUTIVIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 188/20040419; identificação de pessoa colectiva
n.º 506919250; número e data da apresentação: 02/20051111.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011937264

NAPTO — NÚCLEO DE ATENDIMENTO, PREVENÇÃO
E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 065/20040303; identificação de pessoa colectiva
n.º 506830845; número e data da apresentação: 02/20051111.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010753330
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FARMÁCIA BOM SUCESSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 850/20021121; identificação de pessoa colectiva
n.º 506285669; número e data da apresentação: 02/20050713.

Certifico foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011937310

F. L. SOARES CARVALHO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 923/20010122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505172739; número e data da apresentação: 05/20050927.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2008622983

FLOR DO CAIRO, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 327/20040604; identificação de pessoa colectiva
n.º 507012011; número e data da inscrição: 02/20050927.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007593378

GESTOPE — GABINETE TÉCNICO DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 896/721028; identificação de pessoa colectiva
n.º 500604568; número e data da inscrição: 14/20050927.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011936659

NAMELOJA — CENTRO FOTOGRÁFICO DE BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5007/940922; identificação de pessoa colectiva n.º 503268577;
número e data da inscrição: 07/20050719.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2006382756

NOVABASE SERVIÇOS — SERVIÇOS DE GESTÃO
E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9084/990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504686496;
número e data da inscrição: 13/20050922.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011140897

G. A. — ESTUDOS E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3327/920814; identificação de pessoa colectiva n.º 502834110;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 06/20051129.

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

Nomeação de dois membros do conselho de administração até fi-
nal do mandato em curso, quadriénio de 2004-2007, por deliberação
de 24 de Outubro de 2005.

Vogais — Alberto Mugna Fragoso Fernandes, Rua das Amadas, 203,
Alcáçovas, e Filipe Guedes Farinha dos Santos, Rua das Faias, Casa do
Pinhal, Costa da Guia, Cascais.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011159989

GEO — ESPAÇO 21, GEOLOGIA, GEOTECNIA
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8967/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504580582;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 03/20051129.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011159962

LUÍS FILIPE BRITES — ENGOMADORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9063/990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504324314;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 04/20051129.

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

Cessação de funções da gerente Fernanda Maria Monteiro Brites,
por ter renunciado em 10 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011159970

FLEXITRANDE — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 279/20010517; identificação de pessoa colectiva
n.º 504995898; número e data da inscrição: 07/20051011.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2007845440
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IMADIAGNOSIS — IMAGENS DIAGNÓSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 151/000515; identificação de pessoa colectiva
n.º 502401176; número e data da inscrição: 19/051017.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006933396

JOFEFER — CONSULTORIA, COMÉRCIO
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1832/900814; identificação de pessoa colectiva n.º 502405589;
número e data da inscrição: 13/050812.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010467930

ISOLPAINT — COMÉRCIO DE MATERIAIS
CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 702/20051128; identificação de pessoa colectiva
n.º 507530535; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20051128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ISOLPAINT — Comércio de
Materiais Construção, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Neves Ferreira, 11, le-
tra B, freguesia de Penha de França, 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

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
representação e distribuição de materiais e equipamentos para cons-
trução.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas,
duas de igual valor nominal de mil, setecentos e cinquenta euros, ti-
tuladas uma por cada um dos sócios José Manuel Carreira Dias e Pau-
lo Jorge Carreira Dias e a restante no de mil e quinhentos euros titu-
lada pelo sócio Paulo Jorge Marques Rodrigues.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares 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 a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — Os sócios José Manuel Carreira Dias e Paulo Jorge Carreira
Dias ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2011914779

ISOLPRÉDIOS I — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 701/20051128; identificação de pessoa colectiva n.º 507533836;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051128.

Certifico que por José Manuel Carreira Dias e Paulo Jorge Carreira
Dias foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ISOLPRÉDIOS I — Investimen-
tos Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Neves Ferreira, 11,
letra B, freguesia de Penha de França, 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

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de vinte e cinco mil euros, corresponde à soma de duas quotas,
no igual valor nominal de doze mil e quinhentos euros tituladas uma
por cada um dos sócios.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
de Costa Silva Loureiro. 2011914760

JH — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 703/20051128; identificação de pessoa colectiva
n.º 507518870; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20051128.

Certifico que por Alberto Alexandrovitch Serra Tchudov e Óscar
Fernando Soares de Oliveira foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JH — Consultores, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 2,

2.º, direito, freguesia de Coração de Jesus, cidade e concelho de Lis-
boa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo

a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria nas áreas editorial,
comercial e de gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de dois mil e quinhentos euros tituladas uma por cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo 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 das
sociedade, que terá sempre o direito de preferência o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
de Costa Silva Loureiro. 2011914787

GASFOMENTO, ENERGIA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 856/191203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506785572; número e data da inscrição: 04/051017.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d'Aversa. 2010775643

IMPERTÁXI — SOCIEDADE DE TRANSPORTES
EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 858/670526; identificação de pessoa colectiva
n.º 500518025; número e data da inscrição: 17/20051109.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009751965

J. MONTERO & MONTERO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 660/660416; identificação de pessoa colectiva
n.º 500496145; número e data da inscrição: 18/20051110.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009106342
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KRISTELLER & LICHTENSTEIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 482/631219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500161534; número e data da inscrição: 16/20051104.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2008001393

J. M. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 244/610119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500556601; número e data da inscrição: 13/20051103.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002372411

JOÃO CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 599/530806; identificação de pessoa colectiva
n.º 500473900; número e data da inscrição: 15/20051110.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010455827

JOÃO ANTUNES AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 332/451102; identificação de pessoa colectiva
n.º 500149003; número e data da inscrição: 14/20051110.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007874016

INDÚSTRIA PORTUGUESA DE TIPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 127/380405; identificação de pessoa colectiva
n.º 500497290; número e data da inscrição: 13/20051107.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005334944

LUIANA — EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS
PARA ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 265/20040514; identificação de pessoa colectiva
n.º 506973026; número e data da inscrição: 02/20051107.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009120353

FILIREJO — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 933/20030120; identificação de pessoa colectiva
n.º 505285991; número e data da inscrição: 11/20051109.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010491866

FERNANDEZ & BORGES — ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 866/20031223; identificação de pessoa colectiva
n.º 506760618; número e data da inscrição: 05/20051110.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010505662

LOFT DESIGN — COMERCIALIZAÇÃO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 306/20030424; identificação de pessoa colectiva
n.º 506549100; número e data da inscrição: 08/20051104.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007503905

GUERREIRO & PINHEIRO, INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 943/20021223; identificação de pessoa colectiva
n.º 506198618; número e data da inscrição: 02/20051103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010479793

INVESCONSTRÓI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 562/20010821; identificação de pessoa colectiva
n.º 505667827; número e data da inscrição: 06/20051104.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009937783
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GNOSISPSI — CENTRO MÉDICO DE PSICOLOGIA
E PSICOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 281/20010518; identificação de pessoa colectiva
n.º 505430037; número e data da inscrição: 03/20051110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009106261

NEGRINI PORTUGAL — IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES

E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 537/20000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 505036576; número e data da inscrição: 07/20051103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010479823

LOJA DO GATO PRETO — ARTESANATO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 385/871214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501774335; número e data da inscrição: 13/050922.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas individuais e consolidadas do ano
de 2004.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009180437

N. R. D. — NÚCLEO DE RÁDIO-DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 865/850322; identificação de pessoa colectiva
n.º 501495029; número e data da inscrição: 21/051025.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010640233

FACE — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, ALUGUER
DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8320/980513; identificação de pessoa colectiva n.º 504149946;
número e data da inscrição: 07/051025.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009145631

JURIDIREITO, EDIÇÕES JURÍDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 970/030106; identificação de pessoa colectiva
n.º 506256553; número e data da inscrição: 03/051021.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009145232

L. COSTA — ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 869/011129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505616629; número e data da inscrição: 04/051021.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006719505

HARMAC — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 778/001213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505210010; número e data da inscrição: 08/051024.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009943600

LUÍS & ARMANDINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 725/001129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505181193; número e data da inscrição: 05/051025.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004288663

HABITAT NATURA — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 556/001003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505083248; número e data da inscrição: 03/051024.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes às prestações de contas dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009145372

HASBRO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE JOGOS
E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8571/980825; identificação de pessoa colectiva n.º 502949546;
número e data da inscrição: 19/051024.
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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.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011922100

IMOBILIÁRIA ARCO DO ALEGRETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8342/980521; identificação de pessoa colectiva n.º 504151096;
número e data da inscrição: 06/051025.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008479692

LARANJALIMÃO, SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2326/910823; identificação de pessoa colectiva n.º 502610123;
número e data da inscrição: 15/20051114.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009106547

IMOBENS — CONSULTORIA E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4161/930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503051250;
número e data da inscrição: 11/051116.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008544796

LEIA — LIVREIROS, EDITORES E IMPORTADORES
ANAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7381/970917; identificação de pessoa colectiva n.º 503959316;
número e data da inscrição: 10/051116.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009184521

LOGUEUROPA — SERVIÇOS LOGÍSTICOS
E TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7098/970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503894800;
número e data da inscrição: 10/051117.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009124251

GODIMÁQUINAS — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6731/961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503773565;
número e data da inscrição: 10/051117.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009187024

FINANCIERA EL CORTE INGLÊS E. F. C.,  S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9259/990609; identificação de pessoa colectiva n.º 980187125;
número e data da inscrição: 10/20051111.

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 Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009125649

IRMÃOS WU — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6047/960112; identificação de pessoa colectiva n.º 503587052;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 32/20051111.

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

Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de nove
mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos
e corresponde à soma das quotas, uma de oito mil quatrocentos e
setenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos de Sangun Wu e uma
de mil quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e nove cêntimos
pertencente à sócia Zhou Lijiao.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios San-
gun Wu e Zhou Lijiao, esta nomeada gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Capital: 9975,95 euros.
Sócios e quotas:
Sangun Wu — 8479,56 euros.
Zhou Lijiao — 1496,39 euros.
Gerente designada: Zhou Lijiao.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana
Madeira Palma Ruivo Pimenta. 2009106490

LAGOADOURO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 147/20050505; identificação de pessoa colectiva
n.º 507122534; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 02; números e data das apresentações: 12 e 13/20051121.

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

Cessação de funções do administrador único Carlos Alberto do
Espírito Santo Lalanda, por ter renunciado, com efeitos a partir de
11 de Novembro de 2005.
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Nomeação do administrador único Rosalina Sobral Branco Desta-
pado, Bairro da Senhora, Santa Maria, Óbidos, até ao final do quadri-
énio em curso de 2005-2008, por deliberação de 11 de Novembro.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009106148

HOUSEOFMINE — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 692/20051124; identificação de pessoa colectiva
n.º 507305507; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
20/20051124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

CLÁUSULA 1.A

Denominação, duração e forma

A sociedade denomina-se HOUSEOFMINE — Imobiliária, S. A., e
constitui-se por tempo indeterminado sob a forma de sociedade anó-
nima.

CLÁUSULA 2.A

Sede e representações locais

1 — A sociedade estabelece a sua sede na Rua Castilho, 65, 5.º, es-
querdo, da freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação da administração, pode a sede social ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou extintas, em território nacional ou estrangei-
ro, agências, filiais ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção.

CLÁUSULA 3.A

Objecto social

A sociedade tem por objecto social a construção e venda de edifí-
cios, urbanizações e loteamentos, empreitadas de obras públicas, ad-
ministração, arrendamentos, compra e venda de propriedades e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

CLÁUSULA 4.A

Âmbito da actividade social

1 — A sociedade pode, acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais, industriais e financeiras relacio-
nadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu
objecto social ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a
sua realização.

2 — Na prossecução do seu objecto social, a sociedade pode parti-
cipar no capital social de outras sociedades constituídas ou a consti-
tuir, seja qual for o respectivo objecto social, e mesmo que regidas
por leis especiais, bem como associar-se, sob qualquer forma, com
quaisquer entidades singulares ou colectivas, privadas ou públicas, na-
cionais ou estrangeiras, nomeadamente para formar agrupamentos
complementares de empresas, consórcios e associações em participa-
ção ou outro tipo de actividade económica.

CLÁUSULA 5.A

Capital social

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e é representado por cinquenta mil
acções com o valor nominal de um euro cada uma.

2 — As acções são ao portador ou nominativas, podendo ser titu-
ladas ou escriturais.

3 — Sendo tituladas, os títulos representam 1, 5, 10, 100, 1000,
ou múltiplos de 1000 acções, podendo a administração emitir certifi-
cados provisórios ou definitivos representativos de qualquer número
de acções.

4 — Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções ou
outros valores mobiliários em forma meramente escriturai, desde que
haja prévia deliberação favorável da assembleia geral.

5 — As despesas de conversão ou desdobramento dos títulos serão
da responsabilidade dos accionistas que o requererem.

6 — Nos termos da lei, poderão vir a ser emitidas acções preferen-
ciais sem voto ou de outra categoria especial.

7 — As acções são livremente transmissíveis.

CLÁUSULA 6.A

 Acções e obrigações próprias

Por simples deliberação da administração, a sociedade poderá adqui-
rir acções e obrigações próprias ou quaisquer outros valores mobiliários
por ela emitidos.

CLÁUSULA 7.A

Obrigações

Mediante deliberação da assembleia geral, e depois de obtidas as
autorizações que se mostrem legalmente necessárias, a sociedade po-
derá emitir obrigações, convertíveis ou não, bem como outros títulos
legais de dívida e realizar sobre eles as operações que entender por
convenientes.

CLÁUSULA 8.A

Órgãos sociais

1 — São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração ou o administrador único e o fiscal único.

2 — Os membros dos órgãos sociais são eleitos por três anos, sen-
do permitido a sua reeleição por uma ou mais vezes.

3 — Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas funções
até que sejam substituídos, estando dispensados de prestar caução,
relativamente ao desempenho dos seus cargos.

4 — Até deliberação em contrário da assembleia geral, os mem-
bros dos órgãos sociais não auferirão remuneração.

CLÁUSULA 9.A

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
a voto e apenas estes nela podem estar presentes.

2 — A cada cem acções corresponde um voto.
3 — Os accionistas possuidores de um número de acções que não

atinja o fixado no número anterior poderão agrupar-se de forma a,
em conjunto e fazendo-se representar por um dos agrupados, reuni-
rem entre si o número necessário ao exercício do direito de voto.

4 — Para efeitos do presente artigo, consideram-se como perten-
cendo ao mesmo accionista as acções que seriam contadas como dele
para efeito de oferta pública de aquisição, nos termos do Código de
Valores Mobiliários.

5 — No caso de contitularidade de acções, só o representante co-
mum, ou um representante deste, poderá participar nas reuniões da
assembleia geral.

6 — Ao usufrutuário e ao credor pignoratício de acções são aplicá-
veis as limitações decorrentes dos números anteriores.

7 — Os accionistas podem fazer-se representar por membro do
conselho de administração ou pelo administrador único, cônjuge, as-
cendente ou descendente ou por outro accionista, sendo suficiente,
como instrumento de representação, uma carta, com assinatura, diri-
gida ao presidente da mesa da assembleia geral.

8 — Caso se queiram fazer representar por pessoa não prevista no
número anterior, será necessário, como instrumento de representa-
ção, uma procuração notarialmente reconhecida.

9 — Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito seja indicada, pelo res-
pectivo órgão de administração ou direcção, mediante carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

10 — As cartas de representação dos accionistas a que se refere o
número sete, bem como as cartas dos accionistas que sejam pessoas
colectivas comunicando o nome de quem as representará e os instru-
mentos de agrupamento de accionistas, deverão ser dirigidas ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral, solicitando que sejam remetidas
com essa indicação para a sede social até ao antepenúltimo dia útil
anterior ao fixado para a reunião da assembleia geral.

11 — Nenhum accionista se poderá fazer representar por mais de
uma pessoa na mesma sessão da assembleia geral.

12 — Sendo as acções tituladas, os seus titulares que pretendam
participar na assembleia geral, devem comprovar mediante declara-
ção, até 15 dias antes da data marcada para a reunião, o depósito das
suas acções em intermediário financeiro legalmente autorizado para
o efeito ou na sociedade.

13 — Sendo as acções escriturais, os accionistas que pretendam
participar na assembleia geral, devem comprovar, até 15 dias antes
da respectiva reunião, a inscrição em conta de valores mobiliários
escriturais das suas acções.

14 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, que podem ser ou não ser accionistas.
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CLÁUSULA 10.A

Administração da sociedade

1 — A administração da sociedade pode competir a um conselho
de administração ou a um administrador único.

2 — O conselho de administração é composto por um presidente e
dois vogais.

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

4 — O conselho de administração poderá delegar alguma das suas
competências em um ou mais dos seus membros.

5 — O conselho de administração reúne mensalmente e ainda sempre
que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a solicitação
de dois administradores.

6 — O conselho de administração só poderá deliberar validamente
quando estiver presente a maioria dos seus membros, sendo as respec-
tivas deliberações tomadas por maioria de votos dos membros pre-
sentes ou representados, dispondo o presidente de voto de qualidade.

7 — Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substitu-
ído pelo vogal do conselho de administração por si designado para
o efeito.

8 — Além das atribuições gerais resultantes da lei e dos estatutos
compete ainda ao conselho de administração:

a) Gerir os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas
ao seu objecto;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir, transigir e comprometer-se em
arbitragem, bem como constituir quaisquer mandatários mediante a
outorga das competentes procurações;

c) Adquirir, alienar, onerar ou obrigar quaisquer bens ou direitos,
móveis ou imóveis, incluindo obrigações próprias ou alheias, nos ter-
mos legalmente e estatutariamente autorizados;

d) Dar execução e fazer cumprir a lei, os presentes estatutos, bem
como as deliberações da assembleia geral regularmente tomadas.

9 — Os poderes da administração não compreendem a prestação
de garantias, reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse da sociedade.

CLÁUSULA 11.A

Representação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
c) Pela assinatura de dois vogais do conselho de administração;
d) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da sociedade,

nos termos dos respectivos poderes.
2 — A administração poderá deliberar que certos documentos da

sociedade sejam assinados por chancela ou processos mecânicos.
3 — A sociedade pode, nos termos do número sete do artigo 391.º

do Código das Sociedades Comerciais, constituir mandatários para a
prática de actos determinados.

CLÁUSULA 12.A

Fiscal único

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será sempre um revisor oficial de contas ou uma sociedade de reviso-
res oficiais de contas.

2 — A assembleia geral que eleger o fiscal único designará simulta-
neamente o seu suplente, que será sempre, também, um revisor ofici-
al de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

CLÁUSULA 13.A

Exercício e aplicação de resultados

1 — O ano social é o ano civil.
2 — Os resultados positivos de cada exercício, devidamente apro-

vados terão a seguinte ordem de aplicação:
a) Um mínimo de dez por cento para constituição ou reintegração

da reserva legal, até atingir o montante legalmente exigível;
b) Outras aplicações impostas por lei;
c) Pagamento do dividendo prioritário às acções preferenciais sem

voto, caso a sociedade as tenha emitido;
d) Do remanescente será distribuído pelos accionistas, a título de

dividendo, a percentagem que vier a ser fixada pela maioria simples
de votos favoráveis dos accionistas presentes ou representados;

e) O restante conforme for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.

CLÁUSULA 14.A

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e segundo os termos previs-
tos na lei, por meio de deliberação tomada em assembleia geral ex-
pressamente convocada para o efeito.

2 — Pago todo o passivo e solvido os demais encargos da socie-
dade, far-se-á a partilha do remanescente pelos accionistas na pro-
porção das acções que ao tempo possuírem.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011159580

NORTEL NETWORKS PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1589/900430; identificação de pessoa colectiva n.º 502338393;
número e data da inscrição: 25/20051020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009180542

LUESA — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 708/20051129; identificação de pessoa colectiva
n.º 507492358; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
20/20051129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUESA — Actividades Imobiliárias, L.da,
e tem a sua sede em Lisboa na Avenida do Duque de Loulé, 69, fre-
guesia de Coração de Jesus.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como pode criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras
formas de representação social em qualquer lugar do território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e arrendamento de
bens imobiliários, a sua promoção e gestão e, bem assim, a constru-
ção, ampliação, transformação e restauro de edifícios, podendo ainda
promover a compra, venda, arrendamento e administração de imó-
veis por conta de terceiros.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsabi-
lidade limitada ou ilimitada, mesmo que o objecto seja diferente do
seu, em sociedades reguladas por lei especial, em agrupamentos com-
plementares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse
económico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de quarenta e
cinco mil euros, pertencente ao sócio Luís Alberto Alves Espírito
Santo, e outra de cinco mil e quinhentos euros, pertencente a João
António Rolaça Valada.

§ 1.º Em assembleia geral, por deliberação unânime dos sócios re-
presentando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios prestações
suplementares até ao triplo do capital social.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios,
dependendo do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes
a cessão de quotas a estranhos, gozando a sociedade, em primeiro lugar,
e os restantes sócios, em segundo lugar, do direito de preferência na
aquisição da quota.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em Juízo ou fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Luís Alberto
Alves Espírito Santo, desde já nomeado gerente.

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

§ 2.º O sócio Luís Alberto Alves Espírito Santo só pode ser desti-
tuído de gerente pelo Tribunal, havendo justa causa, por acção a ser
intentada pela sociedade ou pelos sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar quota sem o consentimento dos res-
pectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto de
arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apreensão judicial,
ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência de
um processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consentimen-
to dos respectivos titulares quando forem dadas em garantias de algu-
ma obrigação, sem o prévio e expresso consentimento da sociedade,
bem como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou insol-
vidos.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar do
último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na sede da
sociedade até três prestações semestrais, vencendo-se a primeira das
quais no trigésimo dia a contar da data da deliberação da amortização.

§ 3.º As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que em sua vez sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a algum dos sóci-
os ou a terceiros.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011142024

NORTRIUDO — SERVIÇOS DE GESTÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 593/850122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501514031; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
07/20051129.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011159849

GUILHERME FERREIRA E FILHOS — PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 116/800624; identificação de pessoa colectiva
n.º 501052186; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
27/20051129.

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

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011142075

INTERACESSO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 858/20050121; identificação de pessoa colectiva
n.º 507198298; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 30/20051129.

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

Deslocação da sede para a Rua de Aristides de Sousa Mendes, 8, 4.º,
direito, freguesia de Carnide, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011159725

GESPACASUS — CONSULTADORIA E SERVIÇOS
EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 861/20031222; identificação de pessoa colectiva
n.º 506732436; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 12/20051129.

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

Cessação de funções do gerente Paulo Alexandre de Sousa Carva-
lho, por ter renunciado em 28 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011159865

FLEXITRANDE — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 279/20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 504995898;
inscrição n.º 08; número e data da apresentação: 17/20051129.

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

Dissolução em 18 de Novembro de 2005.
Nomeação de liquidatários.
Liquidatários — Graciete Pais Mirão e Vítor Manuel Correia Veni-

do, pelo prazo de um ano.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2011914868

IBERIL — SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 805/761122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500605955; número e data da inscrição: 27/20051028.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149394

INVESTIMENTOS DOMINIAIS
ANGLO-PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5155/941207; identificação de pessoa colectiva n.º 501589112;
número e data da inscrição: 21/20051031.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes às prestações de contas dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149491
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KOLOURS — INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9410/990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504613677;
número e data da inscrição: 07/20051031.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010502116

ILDEFONSO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2785/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502684828;
número e data da inscrição: 10/20051102.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009908163

J .  PATROCÍNIO — ORGANIZAÇÃO GESTÃO
CONTABILIDADE DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8068/980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504066455;
número e data da inscrição: 10/20051102.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009054547

J. MORAIS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9142/990416; identificação de pessoa colectiva n.º 503267430;
número e data da inscrição: 12/20051102.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009908120

HABIARKI — PROJECTOS DE ARQUITECTURA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9469/990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504659758;
número e data da inscrição: 07/20051102.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009912420

NELCO — COMÉRCIO E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 580/861215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501757589; número e data da inscrição: 11/20051102.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009912446

LMAC — CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 477/20010723; identificação de pessoa colectiva
n.º 505601478; número e data da inscrição: 04/20051031.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009884620

NCIT — SERVIÇOS E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 493/20020708; identificação de pessoa colectiva
n.º 503470473; número e data da inscrição: 16/20051130.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001126930

JA — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 827/890817; identificação de pessoa colectiva n.º 502206950;
número e data da inscrição: 10/20050922.

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 Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009180453

LOURENÇO & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9924/20000221; identificação de pessoa colectiva
n.º 504788710; número e data da inscrição: 10/20050909.

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 Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009136101

J. TEIREIRA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5316/950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503371475;
número e data da inscrição: 26/20051102.

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 Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009145739
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FARMINDÚSTRIA — INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1710/900427; identificação de pessoa colectiva n.º 502334967;
número e data da inscrição: 21/20051027.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149335

HAVEP — EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3125/920602; identificação de pessoa colectiva n.º 502775963;
número e data da inscrição: 08/20051027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2011936802

JOÃO ABREU MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3789/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502945508;
número e data da inscrição: 07/20051027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149254

LEITÃO & IRMÃO — ANTIGOS JOALHEIROS
DA COROA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6729/961126; identificação de pessoa colectiva n.º 501277609;
número e data da inscrição: 10/20051027.

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 Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009404157

JOSÉ COSTA PINA — ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9766/20000106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504792903; número e data da inscrição: 07/20051027.

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 Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009624416

HAND TEAM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 588/20020813; identificação de pessoa colectiva
n.º 505978113; número e data da inscrição: 04/20051027.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149327

IMOALCOCHETE — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 977/20040203; identificação de pessoa colectiva
n.º 505727475; número e data da inscrição: 02/20051027.

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 Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2011172594

IBEROMAIL — CORREIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 163/20040407; identificação de pessoa colectiva
n.º 505441241; número e data da inscrição: 04/20051027.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008466582

IMOSEGUR — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 226/20050607; identificação de pessoa colectiva
n.º 501388842; número e data da inscrição: 36/20051027.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009125843

GOUVEIA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1165/900109; identificação de pessoa colectiva n.º 502266848;
número e data da inscrição: 07/20051028.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149467

NUPALINVESTE — INVESTIMENTOS E PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9307/990625; identificação de pessoa colectiva n.º 503610542;
número e data da inscrição: 12/20051028.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149351
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FERMAMOPI TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 080/20010307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505367122; número e data da inscrição: 05/20051028.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009909186

LIFESTYLE — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 929/20021217; identificação de pessoa colectiva
n.º 506353494; número e data da inscrição: 04/20051028.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009149343

ISABEL AFRA — CASAS ANTIGAS, IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 685/20041109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505301091; número e data da inscrição: 02/20051028.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2011095476

JOSÉ, FERNANDO & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 262/710607; identificação de pessoa colectiva
n.º 500369577; número e data da inscrição: 20/20051028.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010505425

GESVIDRO — S. G. P.  S. ,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 484/20010725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505288095; número e data da inscrição: 06/20051118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002939080

HOTEL D. AFONSO HENRIQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 313/570314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500254877; número e data da inscrição: 25/20051118.

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

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2009107713

LUSOSINAL — EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8618/980914; identificação de pessoa colectiva n.º 504248642;
número e data da inscrição: 10/20051019.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010562976

IMOHIFEN — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4170/930825; identificação de pessoa colectiva n.º 503062820;
número e data da inscrição: 19/20050912.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase (2002 e 2003) e numa opinião com reserva e
com ênfase (2004).

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2010507274

NOVA ERGISA — INTERCÂMBIO COMERCIAL
E INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5491/950411; identificação de pessoa colectiva n.º 503396010;
número e data da inscrição: 16/20051123.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002483965

LUSOSINAL — EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8618/980914; identificação de pessoa colectiva n.º 504248642;
número e data da inscrição: 09/20031014.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas do ano de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004265477

LISBOA — 3.A SECÇÃO

TÁXIS PORTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 368; identificação de pessoa colectiva n.º 504799720; nú-
mero e data da entrada: 17 065/051123.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002468460

TÁXIS ARISTIDES & ERNESTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 731; identificação de pessoa colectiva n.º 504977253; nú-
mero e data da entrada: 17 067/051123.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009908457

TÁXIS SOUTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 406; identificação de pessoa colectiva n.º 500279705; nú-
mero e data da entrada: 17 068/051123.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009909208

TÁXIS MACHADINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 697; identificação de pessoa colectiva n.º 500474303; nú-
mero e data da entrada: 17 069/051123.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009908589

SERRALHARIA DOS ARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 762; identificação de pessoa colectiva n.º 500707731; nú-
mero e data da entrada: 17 080/051123.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2004270500

SOCIEDADE TURÍSTICA DA QUINTA
DAS ENCOSTAS, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4060; identificação de pessoa colectiva n.º 502919078; núme-
ro e data da entrada: 17 081/051123.

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2006214420

SPDH — SERVIÇOS PORTUGUESES
DE HANDLING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 676; identificação de pessoa colectiva n.º 506651649; nú-
mero e data da entrada: 16 216/051025.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009866029

REALTEJO — HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 403; identificação de pessoa colectiva n.º 504995219; nú-
mero e data da entrada: 17 042/051122.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2007844672

ZIGOMORF TRADE — COMÉRCIO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 020; identificação de pessoa colectiva n.º 506610373; nú-
mero e data da entrada: 17 027/051122.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2009929829

RELOTIK — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
ELECTROLISAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 351; identificação de pessoa colectiva n.º 501344250; nú-
mero e data da entrada: 17 031/051122.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2011201365

TRINDADE, COSTA & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1957; identificação de pessoa colectiva n.º 502317019; núme-
ro e data da entrada: 17 038/051122.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Isabel
Rocha Correia Rico Alves. 2006858882

SCOTT LEVITT — GESTÃO, PROJECTOS
E CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4661; identificação de pessoa colectiva n.º 503461199; núme-
ro e data da entrada: 16 988/051121.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005766542

TÁXIS VALE SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 180; identificação de pessoa colectiva n.º 505316552; nú-
mero e data da entrada: 16 987/051121.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009109970

TRANSPORTES SÉRGIO ALVES & DINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 178; identificação de pessoa colectiva n.º 505220113; nú-
mero e data da entrada: 16 985/051121.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2004288639

TÁXIS MAGALHÃES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 119; identificação de pessoa colectiva n.º 505200740; nú-
mero e data da entrada: 16 984/051121.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2004288612

TRANSPORTES OS CARAS ALEGRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 979; identificação de pessoa colectiva n.º 500842620; nú-
mero e data da entrada: 16 973/051121.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009909330

TÁXIS OS CALVOS DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 956; identificação de pessoa colectiva n.º 500449929; nú-
mero e data da entrada: 16 972/051121.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009908562

TÁXIS LUCAS & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 774; identificação de pessoa colectiva n.º 500453640; nú-
mero e data da entrada: 16 971/051121.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009908503

SALVAT EDITORES PORTUGAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09969/991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504785494;
inscrições n.os 05 e 06; números e data das apresentações: 43 e 44/
051128.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de Jeróne Jean Jacques Boulingre, residente em Calle Mallor-
ca, 45, Barcelona, em 10 de Outubro de 2005 e a alteração total do
contrato o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 — A sociedade adopta a denominação Salvat Editores Portugal,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede social na Rua de Filipe Folque, 40,
A, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa mas,
por simples deliberação da gerência, poderá esta deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas delegações, agências ou qualquer outra forma de
representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto:
a) Criação e difusão de informação através de qualquer meio, in-

cluindo todas as classes de actividades relacionadas com a edição,
publicação e distribuição de, designadamente, livros, revistas e perió-
dicos, qualquer que seja o suporte utilizado para a sua edição, incluin-
do discos magnéticos, ópticos ou outros meios proporcionados pelas
novas tecnologias; edição de suportes gravados de som, vídeo e de
informática; actividades relacionadas com a edição, publicação, pro-
dução e distribuição de fitas magnéticas, discos, vídeos, cassetes e
outros meios auditivos ou vídeo-magnéticos similares; actividades de
produção, no sector da impressão, nomeadamente de livros, revistas,
periódicos e folhetos publicitários; e cedência de espaços publicitários
e de promoção;
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b) Promover, participar, comprar, vender, actuar em tudo o que
esteja relacionado com a edição, publicação e distribuição, direitos de
autor, impressão de livros, revistas, periódicos, colecções de obras
literárias de qualquer género, produtos audiovisuais, filmes, fotografi-
as, registos e obras de ensino;

c) Compra, venda, permuta e locação ou aluguer de bens imóveis e
móveis;

d) Venda por correio;
e) A sociedade poderá adquirir participações no capital social de

outras sociedades, portuguesas ou estrangeiras, mesmo com objecto
diferente do seu, com excepção de sociedades ou agências de valores
e entidades de investimento colectivo, e poderá associar-se com ou-
tras entidades legais de forma a constituir outras sociedades, consór-
cios ou associações em participação semelhantes.

ARTIGO 3.º

Participações noutras sociedades

1 — A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades,
de direito nacionais ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por leis especiais e
em sociedades de responsabilidade ilimitada 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
económico, consórcios e associação em participação nos termos le-
gais.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de trinta mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única Editorial Salvat, S. L. (Sociedad Unipersonal).

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 de
aumento de capital social por entrada de novo(s) sócio(s) e autorizar
a gerência a praticar os actos contratuais e legais necessários para
tornar exequível aquela decisão.

ARTIGO 6.º

Negócios entre sócia e sociedade

1 — Por decisão da sócia única, registada em acta, poderão ser
celebrados entre ela e a sociedade quaisquer negócios jurídicos, que
sirvam a prossecução do objecto social da sociedade, designadamente
contratos de suprimentos, nos termos e condições constantes de tal
decisão.

2 — Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até
ao limite de € 500 000.

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, 15 dias de antecedência. No entanto, caso se encontre
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.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais geren-
tes, eleitos pela sócia única por mandatos não superiores a quatro
anos, os quais poderão sempre ser reeleitos.

2 — Os gerentes poderão ser ou não remunerados conforme o que
vier a ser deliberado pela sócia única.

3 — A gerência dispõe dos mais amplos poderes necessários para
assegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e efectuar todas
as operações relativas ao objecto social, podendo, designadamente:

a) Celebrar os contratos necessários à prossecução da actividade
corrente da sociedade no âmbito do respectivo objecto social;

b) Abrir e movimentar e encerrar contas bancárias da sociedade
junto de quaisquer instituições bancárias, efectuando nas mesmas os
necessários depósitos ou levantamentos, assinando e endossando che-
ques, ordens de pagamento ou de transferência ou quaisquer documen-
tos equivalentes que lhes permitam dispor dos saldos das referidas
contas sem qualquer limite de valor;

c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-
merciais;

d) Comprar, vender, permutar, dar de penhor, onerar ou adminis-
trar quaisquer bens móveis, incluindo veículos automóveis, e celebrar
contratos de locação financeira mobiliária;

e) Definir a política de pessoal, nomeadamente quanto à sua con-
tratação, constituição do quadro, fixação de salários, regalias de qual-
quer natureza, incluindo gratificação e despedimento;

f) Comprar, vender, permutar, hipotecar, onerar ou administrar
quaisquer bens imóveis, sob as condições e cláusulas que entender,
podendo para o efeito assinar quaisquer contratos promessa e respec-
tivas escrituras definitivas, incluindo contratos de locação financeira
imobiliária;

g) Negociar e contrair empréstimos ou outros compromissos fi-
nanceiros da mesma natureza e concessão de garantias, cauções e
avales;

h) Fixar a política empresarial da sociedade;
i) Definir a política de relacionamento bancário, incluindo a deter-

minação dos bancos com que a sociedade se relacionará.
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

Reuniões da gerência

1 — A gerência reunir-se-á com a frequência necessária para asse-
gurar a adequada prossecução da actividade social.

2 — As reuniões serão convocadas por um gerente, com pelo menos
15 dias de antecedência, ou, em casos urgentes, com a menor antece-
dência que se considere apropriada.

3 — Sem prejuízo do disposto no número cinco infra, as reuniões
da gerência só poderão validamente realizar-se com a presença da
maioria dos gerentes eleitos.

4 — As deliberações da gerência serão sempre tomadas por maioria
dos gerentes eleitos, salvo o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 8.º supra.

5 — Os gerentes poderão fazer-se representar nas reuniões da ge-
rência por outro gerente através de carta-mandato dirigida à socie-
dade, a qual só poderá ser utilizada uma vez.

ARTIGO 10.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos:

a) Pela assinatura de um gerente, no caso de gerência singular;
b) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois gerentes, no caso de

gerência plural, relativamente a actos e contratos que representem
valor igual ou superior a cinquenta mil euros;

c) Pela assinatura de um gerente, no caso de gerência plural, rela-
tivamente a actos e contratos que representem valor inferior a cin-
quenta mil euros;

d) Pelas assinaturas de um ou mais gerentes, nos termos das res-
pectivas delegações de poderes, de acordo com o disposto no n.º 4 do
artigo 8.º supra, ou em conformidade com deliberação tomada em
assembleia geral;

e) Pela assinatura de um procurador da sociedade dentro dos limi-
tes da respectiva procuração, nos termos do n.º 5 do artigo 8.º supra.

2 — A sociedade poderá ser representada por qualquer dos seus
gerentes nas assembleias gerais das sociedades nas quais detenha par-
ticipação.

3 — Fica proibido aos gerentes obrigarem a sociedade em fianças,
letras de favor, cauções, avales, abonações e outros actos, contratos
ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais, sendo
todos os actos praticados e os contratos celebrados nestas condições
considerados nulos e sem qualquer validade, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

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.
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2 — É permitida a atribuição aos sócios de adiantamentos sobre
lucros, no decurso de cada exercício, nos termos legais aplicáveis.

ARTIGO 12.º

Normas legais

Todas as normas dispositivas podem ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010647815

READY — PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09412/990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504377060;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 32/051202.

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

07 — Averbamento n.º 02; apresentação n.º 31/051202.
Cessação de funções de Carlos Manuel Moreira de Carvalho Peres-

trelo, por renúncia em 18 de Novembro de 2005.
08 — averbamento n.º 01; apresentação n.º 06/051205.
Cessação de funções, de Pedro Miguel Roque Lopes Ventura, por

renúncia em 18 de Novembro de 2005.
Certifico ainda que, foi registada a alteração parcial do contrato

social tendo sido eliminada a alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º e alte-
radas as alíneas b) do n.º 2 do artigo 8.º, a alínea b) do n.º 3 do
artigo 8.º, os artigos 4.º, 7.º e 9.º e designação de gerente que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de vinte e cinco mil euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de doze mil e quinhen-
tos euros e outra de quinhentos euros, ambas pertencentes ao sócio
Ângelo Paulo Roque Lopes Ventura; uma de seis mil euros pertencen-
tes ao sócio Nuno Miguel Duarte Oliveira e uma de seis mil euros
pertencentes à sócia Paula Cristina Carneiro Silva Ferreira Mendes.

ARTIGO 7.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um gerente elei-
to em assembleia geral ou designado no pacto social.

2 — A sociedade, nos seus actos e contratos, obriga-se com a in-
tervenção e pela assinatura de um gerente.

3 — O gerente poderá constituir, nomear e exonerar mandatários
ou procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categoria de actos.

4 — Fica rigorosamente vedado ao gerente, ou a quem represente
a sociedade, obrigá-la em actos e contratos estranhos ao seu objecto,
designadamente letras de favor, fianças e abonações.

ARTIGO 8.º

2 — b) No caso da alínea b) do número anterior, de 60 dias a con-
tar do conhecimento do facto.

3 — b) No caso da alínea b) do n.º 1, a amortização será pelo valor
nominal da quota e o pagamento efectuado em 90 dias.

ARTIGO 9.º

1 — É livre a cessão e a divisão de quotas entre os sócios.
2 — A cessão de quotas a terceiros fica dependente do consentimento

da sociedade, sendo reservada a esta e depois aos restantes sócios na
proporção que tiverem no capital social, a preferência na sua aquisição.

3 — A cessão de quotas em relação à sociedade e ou a sócios será,
na falta de acordo, feita pelo valor da quota ou quotas a alienar apu-
rado com base em balanço organizado para o efeito.

Gerente designado em 18 de Novembro de 2005:
Ângelo Paulo Roque Lopes Ventura.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004275197

RENTAL EQUIPAMENTOS — COMÉRCIO E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09837/991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504970658;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 03; número e data da apresen-
tação: 44/051018.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
cessação das funções, de Nuno Paulo de Brito Corucho, por renúncia
em 23 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010647661

ROTAMAX — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06424/960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503550469;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 40/051202.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Avenida de Afonso Costa, 20-A, freguesia
de São João de Deus, Lisboa.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007855976

TECMPROM — TÉCNICAS E IDEIAS
PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05928/950522; identificação de pessoa colectiva n.º 503418056.

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

07 — Averbamento n.º 01; apresentação n.º 46/051130.
Cessação das funções, de Jorge Filipe Martinho Azedo, por renún-

cia em 20 de Abril de 2003.
12 — Apresentação n.º 47/051130.
Designação de gerente, em 28 de Abril de 2003, de António Luís

Antunes, residente na Rua de Lucinda do Carmo, 16, 2.º, esquerdo,
Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009866126

TÁXIS NETO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 530; identificação de pessoa colectiva n.º 504986945; nú-
mero e data da entrada: 16 970/051121.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009908465

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUCIANO ALDA
E CÂNDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 323; identificação de pessoa colectiva n.º 505337746; nú-
mero e data da entrada: 16 967/051121.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009929594

SANTIAGO CLÍNICA ORL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4109; identificação de pessoa colectiva n.º 502926708; núme-
ro e data da entrada: 16 964/051121.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009896670

O TRENÓ — SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE CONES E CREMES PARA GELADOS

LUSO-CUBANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 888; identificação de pessoa colectiva n.º 500205361; nú-
mero e data da entrada: 16 966/051121.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003694102

SOUTHWEST — PRODUÇÕES E FILMAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 886; identificação de pessoa colectiva n.º 505128284; nú-
mero e data da entrada: 16 918/051118.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações de
contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2010479777

TÁXIS PINTO & MONDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 313; identificação de pessoa colectiva n.º 505371863; nú-
mero e data da entrada: 16 914/051118.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009438060

TÁXIS CORREIA & CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 837; identificação de pessoa colectiva n.º 504970240; nú-
mero e data da entrada: 16 915/051118.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2009438086

LISBOA — 4.A SECÇÃO

QUARENTA E TRÊS — MONTAGENS
ELECTRODOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7883; identificação de pessoa colectiva n.º 504621025; núme-
ro e data da entrada: 19 062/301203.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 1000295804

PEREIRA & EZEQUIEL — TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 094; identificação de pessoa colectiva n.º 501965912; nú-
mero e data da entrada: 19 069/301203.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 1000295803

CARLOS SILVA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7328; identificação de pessoa colectiva n.º 504202081; núme-
ro e data da entrada: 19 070/301203.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 1000295802

MAIA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 368; identificação de pessoa colectiva n.º 500472700; nú-
mero e data da entrada: 7218/300603.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 1000295801

PEDRO MAGALHÃES & NUNO ANJOS — DESIGNERS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2530; identificação de pessoa colectiva n.º 502967994; data da
entrada: 25062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 1000295799

MARE SEC — LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3803; identificação de pessoa colectiva n.º 502948809; núme-
ro e data da entrada: 8157/040702.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

15 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 1000295798

CASTANHEIRA DA SILVA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 776/031017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506696650; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/051129.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3; apresentação n.º 23/051129.
Deslocação da sede para a Rua de Helena Vaz da Silva, lote 13-E,

Parque de São João de Brito, freguesia do Lumiar.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2009174968

MINILITE — COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1508; identificação de pessoa colectiva n.º 502731567; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 19/051124.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 11 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2009174070

PERCHCAM SISTEMAS ESPECIAIS DE CAPTAÇÃO
DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 062; identificação de pessoa colectiva n.º 504496379; data
da entrada: 040703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 1000295805

MARTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 894; identificação de pessoa colectiva n.º 500511764; data
da entrada: 040703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006573560

MARTINS & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 940; identificação de pessoa colectiva n.º 505886774; data
da entrada: 040703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009340485

MODEVES — MODAS E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 746; identificação de pessoa colectiva n.º 500195293; data
da entrada: 040703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002363455

COLOMER PORTUGAL PRODUTOS COSMÉTICOS
E PROFISSIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 336; identificação de pessoa colectiva n.º 500133344; nú-
mero e data da entrada: 9513/040705.

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

12 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010745418

MARMORISTA DE S. BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 870; identificação de pessoa colectiva n.º 500482420; data
da entrada: 27062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2002103585

MANUEL DE OLIVEIRA JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15 207; identificação de pessoa colectiva n.º 501937307; data
da entrada: 290705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002, 2003 e
2004.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010777972

QUEBRINDE — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA PROMOÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8758; identificação de pessoa colectiva n.º 504735730; núme-
ro e data da entrada: 11 611/150705.

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

5 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2011209021

MISAN PORTUGUESA — TRATAMENTOS DE ÁGUAS
E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4668; identificação de pessoa colectiva n.º 503501948; núme-
ro e data da entrada: 13 138/050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

19 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010631005
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CALMEIDA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 744/051122; identificação de pessoa colectiva n.º 506298540;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/051122.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Carlos Manuel Caldas
Hilário de Almeida, número de identificação fiscal 189172258, natu-
ral da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, solteiro, maior, re-
sidente na Rua de Inácio de Sousa, 17, 2.º, esquerdo, Lisboa, titular do
Bilhete de Identidade n.º 6571102 de 30 de Agosto de 2000 emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e Carlos Artur Hilário
de Almeida, número de identificação fiscal 113616295, natural da
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casado com
Maria Fernanda Ferreira Macedo de Almeida sob o regime da separa-
ção de bens, residente no Largo do Casal Vistoso, 5, 3.º, A, Lisboa,
titular do Bilhete de Identidade n.º 2095459 de 28 de Junho de 1999
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CALMEIDA — Importação e Ex-
portação, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Inácio de Sousa, 17, 2.º,
esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica, 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 importação, exportação, co-
mercialização, representação de artigos de artesanato, roupa, artigos
decorativos, produtos fonográficos (cd, dvd, vídeo), produtos audio-
visuais, marcas, ourivesaria, joalharia, produtos farmacêuticos e má-
quinas relacionadas. Representação artística.

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 dois mil quinhentos e cinquenta euros per-
tencente ao sócio Carlos Artur Hilário de Almeida e uma do valor
nominal de dois mil quatrocentos e cinquenta euros pertencente ao
sócio Carlos Manuel Caldas Hilário de Almeida.

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 nomeado gerente, o sócio Carlos Artur Hilário
de Almeida.

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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002358087

LOURES

FREITAS & CABANAS — FABRICANTES DE MOBILIÁRIO
METÁLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6253;
identificação de pessoa colectiva n.º 501844040, data do depósito:
01072005.

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

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009618033

FRECAMÓVEL — COMÉRCIO DE MÓVEIS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583029, data do depósito:
01072005.

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

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009618025

DESIGN EM SI — LUÍS MARTINS — ATELIER
DE PROJECTOS DE EQUIPAMENTOS E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 041;
identificação de pessoa colectiva n.º 503970239, data do depósito:
01072005.

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

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003694072

DESIGN EM SI — LUÍS MARTINS — ATELIER
DE PROJECTOS DE EQUIPAMENTOS E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 041;
identificação de pessoa colectiva n.º 503970239, data do depósito:
01072005.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2003.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003694064

TATE & LYLE EMPREENDIMENTOS PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 764;
identificação de pessoa colectiva n.º 502869720, data do depósito:
01072005.

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

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007535092

GROEN DUARTE & DUARTE — CUIDADOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 971;
identificação de pessoa colectiva n.º 505002027, data do depósito:
01072005.

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

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009611969

J. PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 606;
data do depósito: 01072005.

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

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009611594

AUTOMÓVEIS CARLOS MARÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 688;
identificação de pessoa colectiva n.º 504140140, data do depósito:
01072005.

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

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009191854

UPF — UQUIPA PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 660;
identificação de pessoa colectiva n.º 506490629, data do depósito:
01072005.

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

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009636880

ANDGUI — CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 003;
identificação de pessoa colectiva n.º 505800306, data do depósito:
01072005.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009618092

MINI MERCADO MOURA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5110;
identificação de pessoa colectiva n.º 501548866, data do depósito:
01072005.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009618173

PEÇARTE — ACESSÓRIOS E PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 508;
identificação de pessoa colectiva n.º 504087533, data do depósito:
01072005.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2011388562

JOTA VIEIRA REPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8942;
identificação de pessoa colectiva n.º 500160350, data do depósito:
01072005.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009618220

CONSTROIA — CONSTRUÇÕES E EXPLORAÇÕES
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7395;
identificação de pessoa colectiva n.º 502223138, data do depósito:
01072005.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009583469

ARMINDOTÉCNICA — REPARAÇÕES DE MÁQUINAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 505598710, data do depósito:
01072005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício dos anos de 2003 e 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2000693890

TEAM LS — MODELISMO E RÁDIOCONTROL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 605;
identificação de pessoa colectiva n.º 506906965, data do depósito:
01072005.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009606094
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STRUCTPIPING — ENGENHARIA, CONSULTORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 725;
identificação de pessoa colectiva n.º 506232930, data do depósito:
01072005.

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

7 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009618670

ODIVELAS

TÁXIS ROQUE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 639;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504946900; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 07/20051028.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Por deliberação de 18 de Outubro de 2005 foi nomeado gerente

Lourenço de Jesus Monteiro Alminhas, casado, Rua da Graça, 50, 1.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2010518403

DON POLLO — CHURRASQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 553;
identificação de pessoa colectiva n.º 505735547; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 08 e 09/20051028.

Certifico que por escritura de 14 de Setembro de 2005, exarada a
fls. 4 e 5 do livro n.º 10-A do Cartório Notarial de Catarina Silva, em
Odivelas, foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, que corresponde a uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio Rui Carlos Duarte Gomes.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Manuel Jorge Martins Lucas,

por renúncia em 22 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2005759783

VALE DO CAMPO — RESTAURANTE CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 670;
identificação de pessoa colectiva n.º 503071900; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 10, 11 e 12/20051028.

Certifico que por escritura de 13 de Fevereiro de 2005, exarada de
fl. 74 a fl. 76 do livro n.º 706-A do Cartório Notarial de Lúcia Maria
de Ataíde Oliveira Sucena, em Loures, foram alterados os artigos 3.º
e 5.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada um dos sócios Mário Francisco Caeta-
no e Maria do Céu Azevedo Caetano.

5.º

A gerência e representação da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence a à sócia, Maria do Céu Azevedo Caetano, desde já

nomeada gerente, sendo suficiente a sua intervenção para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerentes de Cândido Lopes e Américo Gas-

par, por renúncia em 21 de Fevereiro de 2003.

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, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007678047

FONSEARTE, ANTIGUIDADES E VELHARIAS E LEILÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 406;
identificação de pessoa colectiva n.º 507503791; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/051028.

Certifico que por documento particular outorgado por António Ma-
nuel Ramos da Fonseca, divorciado, Praceta de Lília da Fonseca, 7, 1.º,
esquerdo, Odivelas, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FONSEARTE, Antiguidades e Ve-
lharias e Leilões, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem sede na Rua do Mercado, Vivenda Fonseca,
Encosta da Luz, Pontinha, em Odivelas.

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 objectivo a compra e venda de móveis novos
e usados, antiguidades, obras de arte, ouro pratas e jóias, porcelanas,
faianças, velharias, leiloeira, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a 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 desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam de 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
permitidos por lei, mesmo que o objecto destes agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742800

CONFRASILVAS — COFRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 395,
identificação de pessoa colectiva n.º 503001155; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e data das apresenta-
ções: 01 e 02/051024.

Certifico que foram efectuados os seguinte actos de registos:
1 — Cessação de funções de vogal do conselho de administração

de João Manuel Carvalho de Vasconcelos, por renúncia em 6 de Julho
de 2005.
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2 — Facto: nomeação de vogal do conselho de administração de
Ana Lúcia Loureiro dos Santos Martinho, casada, Rua de Almada Ne-
greiros, lote 30-A, Caneças.

Prazo: para completar o triénio 2004-2006.
Data da deliberação: 10 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742605

DANIEL, GOMES & BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 706;
identificação de pessoa colectiva n.º 503436100; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 06/051024.

Certifico que por escritura de 27 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 41 a fl. 42 v.º do livro n.º 660-H do 6.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato que 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, de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Daniel
Ribeiro Pedro e Maria Alice Mendonça Naves Pedro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pelo sócios Daniel Ribeiro Pedro, já
designado gerente, e pela sócia Maria Alice Mendonça Naves Pedro,
que desde já fica designada gerente.

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

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, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742648

CONCEIÇÃO & LOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 500907390; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 20; números e data das apresenta-
ções: 06 e 08/20051031.

Certifico que por escritura de 1 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 121 a fl. 123 do livro n.º 13-A do Cartório Notarial de Anabela
dos Santos de Aguiar Pinto, em Lisboa, Rua dos Sapateiros, 158, 2.º,
foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato que passam a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada sócio Nelson Ale-
xandre de Oliveira Claro e Paulo Jorge Rodrigues Oliveira Dias.

5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Nelson
Alexandre de Oliveira Claro e Paulo Jorge Rodrigues Oliveira Dias
que, ficam, desde já nomeados gerentes.

2 — Para vincular a sociedade, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Maria Emília Pires Ramos Pás-

coa, por renúncia em 9 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742834

TRANSPORTES CARTENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 500496625; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20051102.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança da sede para a Rua de São José, lote 795, Casal Novo,

freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007844320

COSMÁREA — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE BELEZA E COSMÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 409;
identificação de pessoa colectiva n.º 507400461; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/051102.

Certifico que, por escritura de 24 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 62 a fl. 64 do livro n.º 26-A do Cartório Notarial de Lisboa de
Joaquim António Barata Lopes, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COSMÁREA — Comércio e Represen-
tação de Equipamentos de Beleza e Cosmética, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Quinta da Cabaça, Edifício 1,
2.º, Paiã, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

2 — A sede social poderá ser transferida para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
deliberação do conselho de administração.

3 — O conselho de administração poderá criar, transferir e encer-
rar, em qualquer local do País ou do estrangeiro, filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, nos
termos que julgar convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, representação, importa-
ção e exportação de equipamentos, artigos e produtos de beleza e
cosmética.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de cinquenta mil euros, e encontra-se representado por cinquenta
mil acções, com o valor nominal de um euro cada uma.

2 — As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou não,
e reciprocamente convertíeis por decisão dos accionistas, que supor-
tarão as despesas inerentes à conversão.

3 — Poderão existir títulos de uma ou mais acções.
4 — Os títulos são assinados por dois administradores podendo uma

das assinaturas ser de chancela, ou assinados por um administrador no
caso da assembleia geral confiar nos termos da legislação aplicável o
exercício das funções do conselho de administração a um administra-
dor único.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social poderá ser elevado, uma ou mais vezes, por
deliberação da assembleia geral.

2 — Na subscrição das acções emergentes de todos os aumentos de
capital, os accionistas terão direito de preferência na proporção do
número de acções que já possuírem.

3 — No caso de haver accionistas que não pretendam exercer o
direito de preferência, as acções que lhes caberiam serão rateadas entre
os accionistas subscritores do aumento que declarem pretendê-las, no
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prazo de dez dias a contar da comunicação feita pela sociedade, por
carta registada, com aviso de recepção, do número de acções não
subscritas, rateio esse a processar entre os ditos accionistas na pro-
porção do número de acções que já possuírem.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que forem delibe-
rados em assembleia geral e de harmonia com a lei.

ARTIGO 7.º

Por simples resolução do conselho de administração, a sociedade
poderá intervir na constituição de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu, bem como adquirir ou alienar acções, quotas
ou obrigações, próprias ou alheias, e realizar sobre elas as operações
que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 8.º

1 — A administração dos negócios da sociedade será exercida por
um conselho de administração, composto por três ou cinco mem-
bros, dispensados de caução e não sendo obrigatória a qualidade de
accionista, eleitos trienalmente pela assembleia geral, dos quais um
será o presidente.

2 — A assembleia geral poderá, no entanto, nos termos da legisla-
ção aplicável, confiar o exercício das funções do conselho de admi-
nistração a um administrador único.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 — As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria simples dos votos dos membros presentes ou representados
na reunião.

2 — O presidente do conselho de administração terá direito a voto
de desempate.

3 — Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho de administração pode nela fazer-se representar por
outro membro, mediante simples carta dirigida ao presidente, bem
como pode remeter a este, o seu voto por escrito.

4 — O conselho de administração poderá, através de simples acta
delegar em um ou mais dos seus membros a competência e os poderes
de gestão dos negócios sociais, que entenda dever atribuir-lhes.

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de um administrador;
b) Pela assinatura dos mandatários constituídos relativamente aos

actos compreendidos nas respectivas procurações.
2 — Os actos e documentos de mero expediente são válidos com a

simples assinatura de um membro do conselho de administração ou de
um procurador.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 12.º

1 — A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único
efectivo e um suplente, que serão sempre um Revisor Oficial de Con-
tas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas eleitos trienal-
mente.

2 — Na designação e substituição do fiscal único efectivo ou su-
plente ter-se-á em conta o que dispuser a Lei em vigor.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, que
para o efeito deverão proceder ao averbamento ou depósito das suas

acções, nos cofres da sociedade, até à véspera do dia da Assembleia,
sob pena de nela não poderem tomar parte.

2 — Equivale ao depósito na sociedade o documento do depósito
das acções, ou declaração em como se encontram depositadas, emiti-
do nos quinze dias anteriores à assembleia geral pela instituição de
crédito onde as mesmas se encontram.

ARTIGO 14.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar nas
assembleias gerais por meio de carta mandadeira dirigida ao presiden-
te da Mesa, nos termos do disposto no artigo 380.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

A representação na assembleia geral da sociedade, de empresas ou
sociedades accionistas, far-se-á por qualquer pessoa para tal designada
por meio de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade re-
presentada e a dos menores ou interditos pelos seus representantes
legais ou judicialmente investidos na sua representação.

ARTIGO 16.º

1 — O usufrutuário de acções poderá exercer o direito de voto a
elas correspondente em reuniões da assembleia geral que não tenham
por objecto a alteração dos estatutos ou a dissolução da sociedade.

2 — Nas que tenham de deliberar sobre qualquer dessas duas finali-
dades o exercício do direito de voto pertencerá ao titular da raiz ou
ao usufrutuário com autorização daquele.

ARTIGO 17.º

A cada acção corresponderá um voto.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e dois
secretários eleitos trienalmente pela assembleia geral não sendo obri-
gatória a qualidade de accionista.

ARTIGO 19.º

1 — A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos primeiros
três meses subsequentes ao termo de cada exercício social.

2 — Deverá ainda a assembleia geral reunir sempre que o requei-
ram o conselho fiscal ou qualquer um dos membros do conselho de
administração ou, ainda, um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 20.º

1 — As convocatórias da assembleia geral devem ser publicadas no
Diário da República e num dos jornais mais lidos da localidade da
sede social, com a antecedência mínima de um mês em relação à data
da assembleia.

2 — Os accionistas poderão também reunir-se em assembleia ge-
ral, ainda que não tenham sido observadas as formalidades prévias,
desde que todos estejam presentes e todos manifestem a vontade que
a assembleia se constitua e delibere sobre determinados assuntos ob-
servando-se então o disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 21.º

1 — A Assembleia geral poderá constituir-se e deliberar valida-
mente, em primeira reunião, quando se achem presentes e ou repre-
sentados accionistas possuidores de, pelo menos; mais de 50 % do
capital social, salvo disposição contrária da lei.

2 — Não atingindo essa percentagem, haverá nova convocação para
outra reunião, que poderá deliberar com qualquer número de accionis-
tas presentes ou representados e qualquer que seja a percentagem do
capital social por eles representado.

ARTIGO 22.º

Salvo disposição contrária da lei, as deliberações da assembleia ge-
ral serão tomadas por maioria de votos emitidos, seja qual for a per-
centagem do capital social nela representado, não sendo contadas as
abstenções.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

O ano social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 24.º

1 — Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o
destino que, sem prejuízo das disposições legais relativas à Reserva
Legal, for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do conselho
de administração e parecer do conselho fiscal.

2 — A assembleia geral poderá deliberar, nos termos da lei, no
sentido de levar a Reservas a totalidade dos lucros líquidos apurados.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos pela lei.
2 — Ao liquidatário ou liquidatários nomeados de entre os accio-

nistas, em assembleia geral, competirão as atribuições e os poderes
fixados no Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

1 — É permitida a reeleição, por uma no mais vezes, dos membros
dos corpos sociais.

2 — Os membros dos corpos sociais permanecerão em funções até
à posse daqueles que lhes sucedem.

ARTIGO 27.º

1 — Para o conselho de administração, o conselho fiscal, e a Mesa
da assembleia geral poderão ser eleitas empresas ou sociedades accio-
nistas, que serão representadas para esse efeito por um dos seus ge-
rentes ou administradores, especialmente designado por meio de sim-
ples carta assinada por quem obrigue a representada, ou por mandatário
para isso especialmente constituído.

2 — Se uma sociedade for eleita ou nomeada para os corpos so-
ciais ou para qualquer outro cargo, de empresa ou sociedade em que
seja associada, será representada no exercício dessas funções por um
dos seus Administradores, especialmente designado para o efeito, por
meio de simples carta assinada por quem obrigue a sociedade repre-
sentada, ou por mandatário para isso especialmente constituído.

Nomeação dos órgãos sociais:
Prazo — triénio 2005/2007.
Administrador único — Ricardo Nuno de Mongiardim Flor e Malainho

Garcia, casado, Urbanização do Pinhal de Cima, lote 8, 1.º, esquerdo,
Sesimbra.

Fiscal único — Manuel L. Brito & Associados — SROC, S. A., Rua
de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa, representada por Manuel Lázaro Oliveira
de Brito, casado, Avenida de Paris, 7, 2.º, esquerdo, Lisboa, ROC;
suplente — José Manuel Martins Gonçalves Roberto, casado, Rua de
Anchieta, 5, 3.º, Lisboa, ROC.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742869

CONGELADOS PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 459;
identificação de pessoa colectiva n.º 505534681; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/20051103.

Certifico que por escritura de 17 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 28 a fl. 28 v.º do livro n.º 13-A do Cartório Notarial de Odivelas
de Catarina Sofia Martins da Costa Silva, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742885

CASA DE REPOUSO ALZIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 410;
identificação de pessoa colectiva n.º 507506162; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20051103.

Certifico que por documento particular, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Da denominação e do tipo social

A sociedade adopta a denominação Casa de Repouso Alzira, Uni-
pessoal, L.da, e o tipo de sociedade unipessoal por quotas, regulada
pela lei portuguesa das sociedades.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto social casa de repouso.

ARTIGO 3.º

Sede, delegação, sucursais e áreas de intervenção

A sede social é na Rua de Aniceto dos Santos Paisana, Vivenda
Alto Mira, freguesia de Caneças, concelho de Odivelas, distrito de
Lisboa.

Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação no ter-
ritório nacional ou estrangeiro.

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades mes-
mo com objecto diferente do deu e em sociedades especiais ou em
agrupamentos complementares de empresa.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital é de cinco mil euros e está integralmente realizado em
dinheiro e representado por uma única quota pertencente à única sócia
Alzira Reis dos Santos.

ARTIGO 5.º

Duração

A sociedade dura por tempo indeterminado a partir da data deste
documento.

A sociedade assume os direitos e obrigações decorrentes de contra-
tos que sejam celebrados entre a data deste documento e o registo da
sociedade na competente Conservatória.

ARTIGO 6.º

Transmissão

A transmissão da quota é livre.
Por morte do titular da quota, transmite-se esta aos sucessores do

sócio falecido, que devem nomear um deles, no prazo de sessenta dias
após a morte, para o exercício de direito de responsabilidades sociais.

ARTIGO 7.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

Da gerência

A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aumento de capital

A assembleia geral pode deliberar aumento o capital social por
novas entradas em dinheiro.

ARTIGO 10.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas e
o balanço com referência a 31 de Dezembro.
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ARTIGO 11.º

Distribuição dos lucros

Os lucros líquidos do exercício, depois de deduzida a percentagem
da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada por assembleia
geral.

ARTIGO 12.º

Normas supletivas e foro

Em tudo o que não estiver neste estatuto rege a lei comercial
Portuguesa e supletivamente o direito civil.

Fica desde já nomeado gerente a Alzira Reis dos Santos, residente
na Rua de Aniceto dos Santos Paisana, Vivenda Alto Mira, Caneças,
Odivelas.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2010609700

R. J. RIBEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 933;
identificação de pessoa colectiva n.º 505667894.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755596

CATERING, CABRITA E CAÇADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 502999411.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009624084

CALOCARNES — SOCIEDADE COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07981;
identificação de pessoa colectiva n.º 502426195.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2004797576

CARVALHEDA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 01336;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503508.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2004797550

A COMERCIAL CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00259;
identificação de pessoa colectiva n.º 500001057.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2004797568

ERNESTO & NUNO ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 881;
identificação de pessoa colectiva n.º 505039451.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009609220

CONTROLOCONSTROI — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 290;
identificação de pessoa colectiva n.º 504711610.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009749154

ANDRÉ & CLARINDA — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 505111250.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007591812

AGIR — PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07759;
identificação de pessoa colectiva n.º 502356995.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009749618

VIDREIRA IDEAL DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00876;
identificação de pessoa colectiva n.º 500298300.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2008573451

ANTÓNIO REBOCHO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 505573440.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009752066

ALMEIDA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02292;
identificação de pessoa colectiva n.º 500309507.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2004457937
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CRIOGEM, REFRIGERAÇÃO E SISTEMAS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 397;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300411.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009804244

CABAÇO & RAMALHO — CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 794;
identificação de pessoa colectiva n.º 505977249.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2008564487

CLARIVIDÊNCIA — GESTÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 246;
identificação de pessoa colectiva n.º 503784770.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2010551230

PORTIVAL PORTAS E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 866;
identificação de pessoa colectiva n.º 505878356.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2006524500

SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, RUBI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 245;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245267.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011196485

BERNARDINO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00674;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503559.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011196647

MARQUES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03813;
identificação de pessoa colectiva n.º 500967148.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011196493

HELICOIDAL — TÊXTEIS PARA HOTELARIA
E FARDAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 396;
identificação de pessoa colectiva n.º 507158423; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/051021.

Certifico que, por escritura de 24 de Novembro de 2004, exarada
de fl. 4 a fl. 5 v.º do livro n.º 399 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HELICOIDAL — Têxteis para
Hotelaria e Fardamentos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Duque da Terceira, 8,
A, freguesia e concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
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 em comércio e indústria de malhas,
tecidos, têxteis; vestuário e fatos de trabalho e têxteis para hotelaria.
Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

1 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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.

2 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742532

FARMÁCIA DE FAMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 629;
identificação de pessoa colectiva n.º 506745627.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755472
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HELENA & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 711;
identificação de pessoa colectiva n.º 503594806.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755464

ARQUIPOC — SERVIÇOS CONTABILIDADE
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 504198041.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755456

REBOCANTE EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 611;
identificação de pessoa colectiva n.º 504311794.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755421

MACOFRUTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 503819549.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009239482

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 515;
identificação de pessoa colectiva n.º 505624621.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011391237

RESITÉRMICA — COMPONENTES INDUSTRIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 957;
identificação de pessoa colectiva n.º 506189457.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755383

ESCOLA DE CONDUÇÃO ODIVELCARTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 841;
identificação de pessoa colectiva n.º 506356914.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2006479784

DIESEL PARK — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 480;
identificação de pessoa colectiva n.º 506599540.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011388180

ESPAÇOS VITAL — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 029;
identificação de pessoa colectiva n.º 504371339.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011164850

JOSÉ CARLOS & EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 322;
identificação de pessoa colectiva n.º 506423433.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009868161

PONTIGEL — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07040;
identificação de pessoa colectiva n.º 502110902.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
conta relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755529

CARNIPONTINHA — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 016;
identificação de pessoa colectiva n.º 505236745.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840224

SANTOS & BORREGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 877;
identificação de pessoa colectiva n.º 507018184.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840216

LUÍS DA CONCEIÇÃO SIMÕES, CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 506635295.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840062

EMÍDIO MARTINS & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 592;
identificação de pessoa colectiva n.º 506674169.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840194

MARTAQUEL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 406;
identificação de pessoa colectiva n.º 505526581.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840208

BORREGO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 455;
identificação de pessoa colectiva n.º 505223414.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840232

FUNINHO — RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 568;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313424.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840070

ELSIVIC — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 716;
identificação de pessoa colectiva n.º 506870529.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009583884

VIDROS E COMPANHA, TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 177;
identificação de pessoa colectiva n.º 504861115.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009759893

L. GOUVEIA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00031;
identificação de pessoa colectiva n.º 500161690; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 18; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20051104.

Certifico que por escritura de 25 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 38 a fl. 39 do livro n.º 14-A do Cartório Notarial de Odivelas de
Catarina Sofia Martins da Costa Silva, foram efectuados os seguintes
actos de registo:

Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 3.º, que fica com 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 uma do valor nominal
de três mil euros e outra do valor nominal de dois mil euros, ambas
pertencentes ao sócio António Manuel Soares Corda.

1 — Gerente nomeado o sócio António Manuel Soares Corda.
Data da deliberação: 25 de Outubro de 2005.
2 — Cessação das funções de gerente de Nélia de Jesus Pimentel

Jardim Santos Alves, por renúncia, em 2 de Novembro de 2005.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743083

TÁXIS ROQUE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 639;
identificação de pessoa colectiva n.º 504946900; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 08 e 10/20051021.

Certifico que por escritura de 18 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 85 a fl. 86 v.º do livro n.º 12-A do Cartório Notarial de Joaquim
Mendes Lopes, em Lisboa, Avenida do Duque d’Ávila, 120, 1.º, fo-
ram alterados os artigos 3.º e 4.º, n.º 3, do contrato que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de cinco mil euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Bernardo José Sapateiro Cangalhas e Ana Isabel Facadas Sapateiro
Cangalhas.

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — (Mantém-se.)
3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Bernardo José Sapatei-

ro Cangalhas.

Certifico ainda a cessação de funções de gerente de José Roque Mar-
ques, por renúncia em 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2010518411

ALCOBIACONTAS — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 416;
identificação de pessoa colectiva n.º 504064428.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582594

GEACOL, GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 503935336.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582519

ERNESTO RIBEIRO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 503388424.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582527

VALE DE FRANÇA — INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 759;
identificação de pessoa colectiva n.º 501057757.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009411323

BIGR, SERVIÇOS, GESTÃO, CONDOMÍNIOS
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 504852361.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009759460

JOSÉ HENRIQUE SILVA FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 505807831.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009244400

EXTERNATO INFANTIL E PRIMÁRIO AMOR
E ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 05181;
identificação de pessoa colectiva n.º 501522115.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582608

JUVANDES & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07170;
identificação de pessoa colectiva n.º 502153199.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582667

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA SANTO ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 723;
identificação de pessoa colectiva n.º 505134489.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582691

ESAL — ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS
E CAMIONS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03852;
identificação de pessoa colectiva n.º 501226184.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582535

CONSTRUÇÕES LADEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 06188;
identificação de pessoa colectiva n.º 501818294.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582586

PEREIRA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08722;
identificação de pessoa colectiva n.º 502585595.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009582560

METALASER — METALÚRGICA
E METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 318;
identificação de pessoa colectiva n.º 506387690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009758730

PFE — SISTEMAS DE ENVELOPAGEM (PORTUGAL),
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 725;
identificação de pessoa colectiva n.º 503407437; inscrição n.º 21;
número e data da apresentação: 12/20051108.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Barry Young, casado, 6, Old Rope Walk, Ha-

verhill, Suffolk, Inglaterra.
Data da deliberação: 18 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743210
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CHAMPANHEIRICES, COMÉRCIO DE BEBIDAS
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 507039270; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20051108.

Certifico que por escritura de 28 de Setembro de 2005 exarada de
fl. 95 a fl. 96 v.º do livro n.º 12-A do Cartório Notarial de Lisboa de
Isabel Catarina Portela Guimarães Neto Ferreira, foi efectuado o se-
guinte acto de registo:

Cessação das funções de gerente de Carlos Manuel Amaral Figueira
Freire, por renúncia, em 6 de Outubro de 2005.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743202

DELGADO CRUZ & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 369 ;
identificação de pessoa colectiva n.º 506479439; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 05, 06 e 07/20051108.

Certifico que por escritura de 19 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 68 a fl. 69 do livro n.º 13-A do Cartório Notarial de Odivelas de
Catarina Sofia Martins da Costa Silva, foram efectuados os seguintes
actos de registo:

1 — Cessação das funções do gerente Fernando Manuel Delgado da
Cruz e de Jorge Manuel Martins Ferreira por renúncia em 27 de Ou-
tubro de 2005.

2 — Nomear gerente Vicente Manuel Ribeiro Barata, solteiro,
maior, residente na Rua do Casal do Choupo, 6, rés-do-chão, direito,
Amadora, por deliberação em 19 de Outubro de 2005.

3 — Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 1.º e 4.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Craveiro Lopes, lote
774, porta 2, Casal Novo, freguesia de Caneças, concelho de Odi-
velas.

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743199

BERNARDINO MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 486;
identificação de pessoa colectiva n.º 505657120; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20051108.

Certifico que por escritura de 2 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 40 a fl. 41 do livro n.º 6-A do Cartório Notarial de Odivelas de
Catarina Sofia Martins da Costa Silva, foram efectuados os seguintes
actos de registo:

1 — Cessação de funções do gerente Bernardino Ribeiro de Mace-
do, por renúncia, em 10 de Agosto de 2005.

2 — Alteração parcial do pacto quanto ao n.º 3 do artigo 4.º, que
fica com a seguinte redação:

ARTIGO 4.º

3 — Ficam desde já nomeados gerentes Luís Cabral Ribeiro e Eulá-
lia Pinela Santa Bárbara Cabral.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009742737

MAIS DIGITAL — FOTOGRAFIA E VÍDEO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 419;
identificação de pessoa colectiva n.º 507505808; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 07/051111.

Certifico que por documento particular, foi constituída por Jorge
Alberto Mateus Seco casado com Maria Luísa Ferreira Leite Mateus
Seco, na comunhão de adquiridos, Rua de Aquilino Ribeiro, Edifício
Girassol, 3, 7.º-A, Póvoa de Santo Adrião, a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Mais Digital — Fotografia e Vídeo —
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem o seguinte número de identificação de pessoa
colectiva 507505808.

3.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Dinis, 68-A, Centro
Comercial Oceano, loja 48, em Odivelas, freguesia e concelho de
Odivelas.

4.º

Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e poderá criar
e encerrar sucursais, estabelecimentos ou outras formas locais de re-
presentação em qualquer ponto do País ou estrangeiro.

5.º

A sociedade poderá sob qualquer forma legal participar no capital
de outras sociedades e criar novas empresas ou participar na sua cri-
ação, bem como associar-se a quaisquer entidades particulares ou co-
lectivas e com elas colaborar ou nelas tomar interesse sob qualquer
forma, além de poder adquirir e alienar participações em sociedades
com o mesmo ou diferente objecto.

6.º

O objecto social da sociedade consiste no comércio e tratamento
laboratorial de artigos de fotografia, cinema e vídeo, multimédia e
informática, bem ainda como de artigos com estes conexionados e
reportagens fotográficas e de vídeo.

7.º

O capital social da sociedade é de € 15 000.

8.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme vier a ser decidido em assembleia geral, pertence
ao sócio Jorge Alberto Mateus Seco.

9.º

A remuneração da gerência poderá constituir, total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

10.º

A sociedade ficará obrigada em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

11.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, nos termos le-
gais.

12.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 o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743407
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SOCREMOL — SOCIEDADE CONSTRUTORA
E REPARADORA DE MOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 01184;
identificação de pessoa colectiva n.º 500270511.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009756215

CARVALHO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02680;
identificação de pessoa colectiva n.º 500696160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

10 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009756193

VALDEMAR DUARTE — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 076;
identificação de pessoa colectiva n.º 503202819.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2006397893

VALEFORNENSE — PAPELARIA, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 585;
identificação de pessoa colectiva n.º 504110870.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2006397907

TÁXIS ODIVELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 504764080.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755138

TÁXIS OLIVEIRA & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 102;
identificação de pessoa colectiva n.º 505335158.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755162

TERESA ANDRADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 805;
identificação de pessoa colectiva n.º 504467352.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755227

VÍTOR MANUEL COSTA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 112;
identificação de pessoa colectiva n.º 505854864.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755120

JOSÉ AUGUSTO LAGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 036;
identificação de pessoa colectiva n.º 505287188.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755189

ORBIFAC — OFICINA DE MONTAGEM DE ARTIGOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 02814;
identificação de pessoa colectiva n.º 500699321.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009759575

LAR TÉRMICO, SOLUÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 396;
identificação de pessoa colectiva n.º 504600940.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2005422045

SUKHMANI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 553;
identificação de pessoa colectiva n.º 506660150.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009637348

L. GOUVEIA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00031;
identificação de pessoa colectiva n.º 500161690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009244311

CONFRASILVAS — COFRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 503001155.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009759940
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TALHO CENTENÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 504785982.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009606388

DR.A MARIA CELESTE SILVA LOPES DOMINGUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 505802384.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2006523830

COIMBRA & MOITA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 889;
identificação de pessoa colectiva n.º 504552643.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009244249

PAPELARIA LIVRARIA BONS-DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 758;
identificação de pessoa colectiva n.º 504932896.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009889193

MERCEARIA MIMOSA DA BEIRA ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00618;
identificação de pessoa colectiva n.º 500852553.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009759877

MICRA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 411;
identificação de pessoa colectiva n.º 503515787.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009759885

ODILÁXIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 421;
identificação de pessoa colectiva n.º 507476576; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20051114.

Certifico que por escritura de 11 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 49 a fl. 50 v.º do livro n.º 186 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ODILÁXIA, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Abel Manta, lote 26,

2-A, loja, rés-do-chão, direito, Quinta Nova, freguesia e concelho de
Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio venda ao domicílio de
produtos diversos, nomeadamente, brindes, utilidades domésticas, li-
vros, brinquedos. Agente na angariação de contratos para fornecimento
de serviços de telecomunicações e Internet, realização de operações
de marketing, nomeadamente na distribuição e venda ao público de
cupões de promoção e desconto relativo a bens vendidos e serviços
prestados por outras pessoas singulares ou colectivas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009741307

BIOMURIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 418;
identificação de pessoa colectiva n.º 507508351; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20051110.

Certifico que por escritura de 9 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 21 a fl. 23 do livro n.º 439 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BIOMURIS, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em Vale Pequeno na Rua de Al-

meida Garrett, lote 248, freguesia de Pontinha, concelho de Odive-
las.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e consultoria
em actividades de desinfecção e exterminação de animais nocivos em
edifícios, meios de transporte e noutros locais; comercialização de
produtos de desinfecção, desinfestação e de limpeza.
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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 setecentos e cinquenta euros, titu-
lada pelo sócio Serafim de Almeida Gabriel e a outra no valor de mil
duzentos e cinquenta euros, titulada pela sócia Carla Maria Alves
Matias.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade e 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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 — O sócio Serafim de Almeida Gabriel e o não sócio Ricardo
Jorge Vieira Lucindo, casado, residente na Rua do Brejo, 7, Monte
Muro, Mafra, 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, lobo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743946

GONÇALVES COSTA — HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 606;
identificação de pessoa colectiva n.º 503314862; inscrições n.os 10
e 11; números e data das apresentações: 11 e 12/20051110.

Certifico que por escritura de 7 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 106 a fl. 107 v.º do livro n.º 273 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidade de Empresas de Setúbal, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e acha-se dividido em quatro quotas: uma do valor nominal
de mil e quinhentos euros, uma do valor nominal de dois mil euros e
outra do valor nominal de duzentos e cinquenta euros todas perten-
centes ao sócio Paulo Alexandre Ferreira Gonçalves da Costa; e uma
do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente à
sócia Maria José Vitorino Jorge Costa.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativo ao ano de 2002.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743962

VALDEXPORT,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 417;
identificação de pessoa colectiva n.º 507518586; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/051109.

Certifico que por escritura de 8 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 134 a fl. 136 do livro n.º 438 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VALDEXPORT, L.DA
2 — A sociedade tem a sua sede na Póvoa de Santo Adrião, Rua do

Doutor Jaime Cortesão, 30, cave direita, freguesia de Póvoa de Santo
Adrião, concelho de Odivelas.

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
e representação de produtos alimentares veículos motorizados, peças
e acessórios; instrumentos e acessórios musicais; vestuário, calçado e
acessórios de moda, artigos de higiene e, limpeza; artigos para o lar e
de decoração; mobiliário; artigos de escritório, papelaria e material
escolar material e equipamento para construção e bricolage; perfu-
maria e cosméticos, artigos de correaria; material eléctrico, electró-
nico, audiovisual e multimédia brindes, material e equipamento infor-
mático e telecomunicações, artigos de relojoaria, ourivesaria e
joalharia; brinquedos, vidros e rochas ornamentais.

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 euros titulada pelo sócio Valdemar
José Linguenhe Salomão e a outra no de dois mil euros titulada pela
sócia Domingas Pontes Tavares Salomão.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de trinta 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 e suficiente a intervenção de um
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a andamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

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.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743695

SEGURISATE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 507444086; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/051021.

Certifico que por escritura de 21 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 85 a fl. 87 do livro n.º 184 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SEGURISATE, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto Alexandre Jor-

ge, lote 12, 3.º, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede deslocada,

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da 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 venda de equipamento e insta-
lação de sistemas de segurança, alarmes de incêndio e roubo, material
de combate a incêndios; instalações eléctricas, telecomunicações,
antenas parabólicas; venda e reparação de computadores, web desig-
ner, videovigilância; projectos de segurança. Manutenção e assistên-
cia dos sistemas referidos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e, realizado em dinheiro e corresponde à soma de
duas quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros
cada uma e uma de cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente, o não sócio Vítor Paulo Car-
valho Matias, casado e residente na Rua de Alexandre Jorge, lote 12,
3.º, esquerdo, em Odivelas.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009756932

OLIVEIRA & CASTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 401;
identificação de pessoa colectiva n.º 507488458; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/051021.

Certifico que por escritura de 13 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 93 a fl. 94 v.º do livro n.º 183 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Oliveira & Castim, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Vista Alegre, lote 56,

Vale do Forno, freguesia e concelho de Odivelas.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma e uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009756908

CASA REPOUSO ROSA BARÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 412;
identificação de pessoa colectiva n.º 507500806; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 09/051107.

Certifico que por escritura de 28 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 8 a fl. 9 v.º do livro n.º 185 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe por Rosa Maria Barão Saraiva, solteira, maior, Rua de
José Régio, 9, rés-do-chão, esquerdo, Odivelas, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Casa Repouso Rosa Barão,
Unipessoal, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Régio, 9, rés-do-
-chão, esquerdo, localidade freguesia e concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste: casa de repouso para a terceira
idade; apoio domiciliário, centro de dia.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743660

MONEY STORE SOLUTIONS, CONSULTORIA
FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 413;
identificação de pessoa colectiva n.º 507413954; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/051107.

Certifico que por escritura de 4 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 84 a fl. 86 v.º do livro n.º 438 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Money Store Solutions, Consulto-
ria Financeira, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Odivelas na Rua de Pulido Va-
lente, lote 3, loja 1, freguesia e concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
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 financeira.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de quatro mil e novecentos euros titulada pela
sócia Maria de Fátima da Silva Teixeira e a outra no de cem euros
titulada pelo sócio Jose Antonio Fernandez Menendez.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade e 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 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 sócios ou a não sócios depende do consenti-
mento 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 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 sócios ou a terceiros sem

prévio consentimento da sociedade tomado, por maioria, em assem-
bleia geral;

i) Sempre que se verifique que o sócio se encontra impossibilitado,
de modo permanente, de realizar a prestação de trabalho a que se
obrigou para com a sociedade quando esteja prevista a sua exigência;

j) Se o sócio tiver participação no capital de outra sociedade com
a mesma actividade, 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 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 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 percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

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.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743679

JÁ ESTÁ — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 209;
identificação de pessoa colectiva n.º 504759043; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 11/20051107.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743687
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AUTO TÁXIS GALVÃO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 565;
identificação de pessoa colectiva n.º 504900412; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20051103.

Certifico que por escritura de 27 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 119 a fl. 121 do livro n.º 437 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

1 — Cessação de funções do gerente Luís Miguel Galvão, por re-
núncia, em 4 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009741293

OCEANDIGITAL — SISTEMAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 416;
identificação de pessoa colectiva n.º 507508157; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 07/051109.

Certifico que por escritura de 24 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 144 a fl. 145 v.º do livro n.º 13-A do Cartório Notarial de Odive-
las de Catarina Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma OCEANDIGITAL — Sistemas de Alu-
guer, L.da, vai ter a sua sede na Avenida de D. Dinis, 68-A, Centro
Comercial Oceano, loja 5, freguesia e concelho de Odivelas.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criarias delegações e filiais em qualquer outro ponto do
país.

2.º

A sociedade tem por objecto: aluguer de videocassetes incluindo o
comércio de equipamentos de multimédia, áudio-visuais e telecomu-
nicações, importação e exportação.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele fica a cargo dos sócios eleitos em assembleia geral, fican-
do desde já nomeados gerentes os sócios.

§ 1.º Os gerentes terão ou não direito a qualquer remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é neces-
sária a assinatura de todos os gerentes.

5.º

As assembleias gerais, salvo os casos para que a Lei exija outras
formalidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios com cinco dias de antecedência.

6.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742729

TULIPA AZUL — COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 340;
identificação de pessoa colectiva n.º 507445732; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/20051109.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Mudou a sede para a Rua de Cândido dos Reis, 4, loja C, freguesia

e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743288

AUTO ESTUFA DA PÓVOA — REPARAÇÕES GERAIS
DE CHAPA E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03717;
identificação de pessoa colectiva n.º 501152954; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das apresenta-
ções: 10 e 11/20051013.

Certifico que por escritura de 8 de Setembro de 2005, exarada de
fl. 43 a fl. 45 do livro n.º 14-A do Cartório Notarial de Oeiras de
Ivone Maria Vieira Xavier Botelho Antunes, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

1 — Cessação das funções de gerente de João António Gomes Ra-
mos, por renúncia, em 16 de Setembro de 2005.

2 — Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 3.º e 4.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e oito
cêntimos e corresponde à soma de três quotas, a saber: uma quota no
valor nominal de trinta e sete mil quatrocentos e nove euros e oiten-
ta e quatro cêntimos pertencente ao sócio Valério Rebelo Calado; uma
quota no valor nominal de seis mil duzentos e trinta e quatro euros e
noventa e sete cêntimos pertencente à sócia Sandra Susana Nunes
Calado; uma quota no valor nominal de seis mil duzentos e trinta e
quatro euros e noventa e sete cêntimos pertencente à sócia Cláudia
Sofia Nunes Calado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo dos sócios,
Valério Rebelo Calado e Cláudia Sofia Nunes Calado, desde já designa-
dos, obrigando-se a sociedade com as assinaturas de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2011390702

PEQUENOS E GRAÚDOS — CRECHE,
JARDIM DE INFÂNCIA E ATL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 574;
identificação de pessoa colectiva n.º 506616320; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 5/20051110 e 1/20051121.

Certifico que por escritura de 14 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 1 a fl. 2 do livro n.º 13-A do Cartório Notarial de Odivelas de
Catarina Sofia Martins da Costa Silva, foram efectuados os seguintes
actos de registo:

1 — Cessação das funções de gerente de Anabela da Paixão Bastos
Charrua, por renúncia, em 22 de Outubro de 2005.

2 — Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 3.º e 5.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, que corresponde a duas quotas do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros cada, uma pertencente ao sócio João Manuel Si-
mões Charrua e outra à sócia Anabela da Paixão Bastos Charrua.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em ju-
ízo e fora dele fica a cargo dos sócios eleitos em assembleia geral, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Simões Charrua.
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2 — Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

3 — Para a sociedade se considerar validamente vinculada é neces-
sária a assinatura do gerente.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743342

AUTO TÁXIS CARVALHO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 374;
identificação de pessoa colectiva n.º 505500649; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/20051110.

Certifico que por escritura de 25 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 149 a fl. 149 v.º do livro n.º 516-D do 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 5.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral fica a cargo de ambos os sócios, já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
fazer vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743350

TRIOSOL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 919;
identificação de pessoa colectiva n.º 500290431.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009749120

A COMPONENTE — IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE EMBALAGEM

E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08617;
identificação de pessoa colectiva n.º 502559314.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009754611

GUSTAVO FERREIRA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 500132470.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009754603

J. F. — SOCIEDADE TÉCNICA DE EMBALAGENS,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 06614;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976671.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009754590

RUI JOSÉ SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07768;
identificação de pessoa colectiva n.º 502356952.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2004177470

SADOMAGIC, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 230;
identificação de pessoa colectiva n.º 505135655; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/
20051020.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança da sede para o Largo de António Aleixo, 2, 7.º, esquerdo,

freguesia e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742168

CHARNEIRA, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 503565610; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 11/20051020.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança da sede para a Rua de Pulido Valente, lote 3, 5.º, C, Odi-

velas.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742150

ESTÚDIO 4 PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07941;
identificação de pessoa colectiva n.º 502412569; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 09/20051020.

Certifico que foi redenominado o capital social de 540 000$ para
5000 euros e foi alterado o artigo 3.º do contrato, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos bens e valores constantes da escrita social é de cinco mil
euros, e corresponde à soma de quatro quotas: duas, sendo uma no
valor nominal de seiscentos e setenta e três euros e trinta e oito
cêntimos (bem comum do dissolvido casal) e outra no valor nominal
de mil oitocentos e vinte e seis euros e sessenta e dois cêntimos,
pertencentes ao sócio António Joaquim Martins da Mota, e duas, sendo
uma no valor nominal de mil cento e cinquenta e três euros e vinte
e cinco cêntimos e outra de mil trezentos e quarenta e seis euros e
setenta e cinco cêntimos (bem comum do dissolvido casal), perten-
centes ao sócio José Manuel Gonçalinho Vicente Gil.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742109
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CRUZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 358;
identificação de pessoa colectiva n.º 505429853; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 06 e 07/20051020.

Certifico que, por escritura de 13 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 104 a fl. 105 v.º do livro n.º 12-A do Cartório Notarial de Odive-
las de Catarina Silva, foi alterado o artigo 3.º do contrato, que passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
cada uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, uma per-
tencente a João Cândido Modesto Pegarinhos e outra a Arminda Maria
Campos.

Cessação de funções de gerente de Maria do Céu Alves Ferreira dos
Santos, por renúncia em 21 de Outubro de 2005.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2007689405

VA E JN — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 239;
identificação de pessoa colectiva n.º 505392577; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20051020.

Certifico que, por acta de 18 de Julho de 2005, ao abrigo do De-
creto-Lei n.º 211/2004, de 20 de Agosto, foi alterado o artigo 2.º do
contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária e gestão
de imóveis por conta de outrem.

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742125

ESPLANADA DOS CAMPOS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 366;
identificação de pessoa colectiva n.º 507404947; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20050913.

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 2005, exarada de
fl. 52 a fl. 53 do livro n.º 23-A do Cartório Notarial de Lisboa de
Maria Marta de Matos Ferreira Chalaça das Neves, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Esplanada dos Campos — Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua da República, 47, freguesia
de Caneças, concelho de Odivelas.

§ 1.º Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

§ 2.º A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto a restauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de quatro mil e quinhentos euros pertencente à sócia Maria Fer-
nanda Vilela Gomes e outra no valor nominal de quinhentos euros
pertencente à sócia Sara Cristina Gomes Moreira.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pela sócia Maria
Fernanda Vilela Gomes, que desde já fica nomeada gerente.

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

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

6.º

Os sócios podem ser representados nas assembleias gerais por ad-
vogados ou solicitadores.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de cinquenta mil euros.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009741633

RODRIGUES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03217;
identificação de pessoa colectiva n.º 500883742.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007690551

CASA CLÁUDIO DO MONTE — ARTIGOS PARA O LAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 684;
identificação de pessoa colectiva n.º 506824918.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755928

ANTÓNIO JOSÉ AMARO DA COSTA,
DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 512;
identificação de pessoa colectiva n.º 505588595.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840240

ALBINO & RODRIGUES, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 497;
identificação de pessoa colectiva n.º 505609312.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009840259
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RADIAL 99 — MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 694;
identificação de pessoa colectiva n.º 506842541.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011201349

COMPANHIA DE CRIATIVIDADE, CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 064;
identificação de pessoa colectiva n.º 504290363.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2010558499

FERREIRA & ISABELINHO — VENDA DE ARTIGOS
DE CAMPISMO E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03661;
identificação de pessoa colectiva n.º 501139907.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755952

VIDA-SÃ — FABRICANTE DE ARTIGOS
PARA CAMPISMO, PRAIA E MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 01448;
identificação de pessoa colectiva n.º 500297959.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755960

PÓVOACAR — COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 04484;
identificação de pessoa colectiva n.º 501354611.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011144086

FÓRMULA H — COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 981;
identificação de pessoa colectiva n.º 503174092.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011144094

SOULIMA — COMÉRCIO DE PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08927;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633840.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011144108

SINDUL — TRACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03632;
identificação de pessoa colectiva n.º 500250960.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2010550404

CLÍNICA PEDIÁTRICA — DR.A FILOMENA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 205;
identificação de pessoa colectiva n.º 506299546.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009575504

GINOMÉDICA — SOCIEDADE DE CUIDADOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 918;
identificação de pessoa colectiva n.º 503656062.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009594380

INSTALADRILHO — CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834161.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2008480178

MHG — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 399;
identificação de pessoa colectiva n.º 506489655; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/20051021.

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 2004, exarada de fl. 27
a fl. 27 v.º do livro n.º 140 do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa II, foi alterado o artigo 1.º do con-
trato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santos Eloy, 13-C, fre-
guesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009752376
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F. GONÇALVES, ALUMÍNIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 397;
identificação de pessoa colectiva n.º 506718662; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/051021.

Certifico que, por documento particular de 5 de Maio de 2005, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma F. Gonçalves, Alumínios, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Major Rosa Bastos, 12,
freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, indústria e transfor-
mação de caixilharia em alumínio, ferro e outros não especificados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se totalmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota no valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge Vilhena
Gonçalves.

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

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 deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, é necessária a assinatura do gerente
nomeado pela sociedade.

3 — A remuneração da gerência poderá constituir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

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

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.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742575

IRMÃOS MARQUES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 229;
identificação de pessoa colectiva n.º 507152301; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/051024.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Por alteração toponímica mudou a sede para a Praça de Portugal,

lote 19, zona 7, loja direita, freguesia e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009750292

MISTER MINUTO — REPARAÇÕES DE PNEUS
E ESCAPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 313;
identificação de pessoa colectiva n.º 506387887.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009575482

ORÁCULO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 316;
identificação de pessoa colectiva n.º 506377040.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009575296

JÚLIO DE AMORIM E SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 507018508.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2010597338

J. RIBOLHOS & SILVA — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
GRÁFICOS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 903;
identificação de pessoa colectiva n.º 505121476.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011389488

TRÊPO & CUNHA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 072;
identificação de pessoa colectiva n.º 506272729.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2008564479

JACOB & JACOB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 736;
identificação de pessoa colectiva n.º 503093386.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2011389470

ODICAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08663;
identificação de pessoa colectiva n.º 502566132.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2007687089

MACILUCI — COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 381;
identificação de pessoa colectiva n.º 505364999.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755219

NUNES & JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 503388335.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755154

AUTO NORTE — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327526.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009755170

GRAFIGREJE — ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 506387372.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009759184

PEDROSO E RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 863;
identificação de pessoa colectiva n.º 503132292; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 06/051109.

Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 86 a fl. 86 v.º do livro n.º 3 do Cartório Notarial de Lisboa de Ana
Alice Ribeiro Gomes, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743270

ESTÚDIOS DE FOTOGRAFIA — LENISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 07122;
identificação de pessoa colectiva n.º 502142715; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 05/051109.

Certifico que, por escritura de 17 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 45 a fl. 46 do livro n.º 35 do Cartório Notarial de Lisboa de Carlos
Manuel da Silva Almeida, foi aumentado o capital de 1 000 000$ para

5000 euros, mediante aumento de 12,02 euros, e alterado o artigo 5.º
do contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos
Adelino Carreira David e Maria Helena Gameiro de Freitas David.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743253

PRISMAFLEX — SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 415;
identificação de pessoa colectiva n.º 505429470; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20051109.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança da sede para a Rua dos Heróis de Chaimite, 43, 1.º, D,

freguesia e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009757955

BROAD VIEW PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 414;
identificação de pessoa colectiva n.º 504890816; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 03/20051109.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança da sede para a Rua dos Heróis de Chaimite, 43, 1.º, D,

freguesia e concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743245

CARMIVITA — TÁXIS,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 733;
identificação de pessoa colectiva n.º 504869493; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20051109.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente de Paulo Manuel Vieira da Costa,

por renúncia em 24 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743237

LIMALAGE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 500904375; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 01/051109.

Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2004, exarada de
fl. 79 a fl. 80 do livro n.º 67 do Cartório Notarial de Maria Isabel
Rito Buco, Rua de João da Silva, 16-C, Lisboa, foi aumentado o ca-
pital de 7481,97 euros para 250 000 euros mediante aumento de
242 518,03 euros, alterando o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e cinquenta mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma
do valor nominal de cinco mil duzentos e trinta e sete euros e trinta
e oito cêntimos, e uma do valor nominal de cento e sessenta e nove
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mil setecentos e sessenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos,
ambas pertencentes ao sócio António Lamas Anciães e uma do valor
nominal de setenta e cinco mil euros pertencente ao sócio João Manuel
Baptista Duarte.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743229

TUBOMATE — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 502224746; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 08/20051107.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Deslocação da sede para a Estrada da Paiã, Naves 13 e 14, Quinta

do Lamas, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743113

VALBRITAS — TRANSPORTE DE MATERIAIS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente designada VALBRITAS — TRANSPORTE
DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 550;
identificação de pessoa colectiva n.º 503839876; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 07/051107.

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2005, exarada de
fl. 107 a fl. 109 v.º do livro n.º 3-A do Cartório Notarial de Loures
de Lúcia Ataíde, foi aumentado o capital de 9975,96 euros para 50 000
euros mediante um aumento de 40 024,04 euros, e transformada a
sociedade em sociedade unipessoal, sendo sócio único Joaquim José
Casa Nova, casado com Elvira dos Santos Piteira Casa Nova, na co-
munhão de adquiridos, Rua da Liberdade, Vivenda Novo Lar, rés-do-
-chão, esquerdo, Bairro do Forno, freguesia e concelho de Odivelas,
passando o contrato social a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma, VALBRITAS — Transporte de
Materiais para a Construção Civil, Unipessoal, L.da, tem a sua sede
no Bairro do Vale do Forno, Rua da Liberdade, Vivenda Novo Lar,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente, participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações e
participações em consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de materiais da constru-
ção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota pertencente
ao sócio Joaquim José Casa Nova.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pertence a ele único sócio, já anteriormente nomeado geren-

te, sendo suficiente a sua intervenção para que a sociedade se consi-
dere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009750322

SIMÕES & SIMÕES FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 08167;
identificação de pessoa colectiva n.º 502465123; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 02/051107.

Certifico que, por escritura de 18 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 38 a fl. 38 v.º do livro n.º 13-A do Cartório Notarial de Odivelas
de Catarina Silva, foi alterado o artigo 4.º do contrato, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios, que
ficam desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
contratos, inclusive nos de aquisição, alienação ou oneração de bens
móveis ou imóveis, é suficiente a intervenção de qualquer gerente.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742435

PUBSPORT — PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO
E GESTÃO DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 503934984; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 01/20051107.

Certifico que, por escritura de 26 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 149 a fl. 149 v.º do livro n.º 3 do Cartório Notarial de Lisboa de
Ana Alice Ribeiro Gomes, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009753224

MORGADO, FIGUEIREDO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 05832;
identificação de pessoa colectiva n.º 501715835.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009759206

X21 — PUBLICIDADE, IMAGEM E ARTES
GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 695;
identificação de pessoa colectiva n.º 504774046; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à isncrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 07, 08 e 09/20051110.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação das funções de gerente de Cláudia Sofia Tavares de

Jesus e Costa, por renúncia em 11 de Novembro de 2005;
2) Nomeação do gerente Hélder Manuel António Dionísio, divor-

ciado, Rua de Estêvão Amarante, 40, 1.º, esquerdo, Ramada, Odive-
las, por deliberação de 3 de Novembro de 2005;
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3) Alteração da sede para o Largo das Pedreiras, 4, 4.º, Pedernais,
freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009742028

JOSÉ PINTO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 092;
identificação de pessoa colectiva n.º P 973246545; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 03/20051111.

Certifico que, por acta de 22 de Outubro de 2001, foi redenomina-
do o capital de 10 000 000$ para 49 879,78 euros, alterando o arti-
go 4.º do contrato social, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e nove mil, oitocentos e setenta e nove euros e setenta e oito
cêntimos, dividido em quatro quotas: duas iguais de dezoito mil sete-
centos e quatro euros e noventa e dois cêntimos, pertencendo uma a
cada dos sócios José Pinto Alves e Cândida Patrocina Abrantes Al-
ves, e duas iguais de seis mil duzentos e trinta e quatro euros e noven-
ta e sete cêntimos, pertencendo uma a cada um dos sócios José Au-
gusto Abrantes Pinto e Francisco José Abrantes Pinto.

Mais certifico que foram depositados os documentos das presta-
ções de contas relativos aos anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
e 2004.

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

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743377

TRIMEGA — ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 998;
identificação de pessoa colectiva n.º 502892072; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 06/20051111.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração toponímica, tendo a sede sido deslocada para a Avenida

de 25 de Abril, 8-B, cave esquerda, freguesia da Ramada, concelho de
Odivelas.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743393

LILIMARCA — SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 506269434; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20051114.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente de Calisto Cheoo, por renúncia,

em 12 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743415

FERNANDES & BARRELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03602;
identificação de pessoa colectiva n.º 501113150; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 08/20051114.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente de Joaquim Fernandes Pereira, por

renúncia, em 10 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743423

OS PEREIRINHAS — COMÉRCIO DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 917;
identificação de pessoa colectiva n.º 506052729; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20051114.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança da sede para a Rua da Boa Esperança, lote 294, rés-do-

-chão, Ponte da Bica, freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743334

CONTEL — CONSTRUÇÕES TERMOELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00926;
identificação de pessoa colectiva n.º 500074160; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 04/20051116.

Certifico que foi aumentado o capital de € 374 094,42 para
375 000, mediante o aumento de € 901,57, e alterado o artigo 5.º do
contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

a) O capital social é de trezentos e setenta e cinco mil euros, to-
talmente realizado e dividido em setenta e cinco mil acções do valor
de cinco euros cada. As acções são nominativas ou ao portador, con-
forme as exigências da lei e ao seu titular mais convier e reciproca-
mente convertíveis.

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743733

DEOLINDA MAGRO AFONSO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 506388425; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 02/20051116.

Certifico que, por escritura de 18 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 13 a fl. 13 v.º do livro n.º 15-A do Cartório Notarial de Odivelas
de Catarina Sofia Martins da Costa Silva, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743741

MONTEIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 00378;
identificação de pessoa colectiva n.º 500490764; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20051116.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração da sede para a Rua dos Besouros, 4, freguesia da Ponti-

nha, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009742451
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FORTEPÓVOA — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 136;
identificação de pessoa colectiva n.º 505009498; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 05/20051116.

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 81 a fl. 84 do livro n.º 45 do Cartório Notarial de Lisboa de Pedro
Nunes Rodrigues, foi transformada em anónima a sociedade acima
referenciada passando-se a reger pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FORTEPÓVOA — Empreen-
dimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Dinis, 100, sala 1,
Odivelas, a qual poderá ser mudada, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, por simples deliberação da administração.

2 — A sociedade poderá estabelecer ou extinguir sucursais, agênci-
as, delegações ou quaisquer outras formas de representação social, em
território nacional ou no estrangeiro, por simples deliberação da sua
administração.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de construção,
compra e venda e arrendamento de bens imobiliários e prédios, re-
venda dos adquiridos para esse fim, empreendimentos imobiliários.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de € 55 000, representado por 11 000 ac-
ções de € 5, integralmente subscrito e realizado.

2 — As acções poderão ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis a pedido e expensas do accionista seu titular.

3 — Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 25, 50, 100 ou 500
acções.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao
portador, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições
fixadas pela assembleia geral.

2 — Por simples deliberação da administração, o capital social
poderá ser aumentado, em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao
limite de cinco milhões de euros

3 — Os accionistas poderão voluntariamente efectuar prestações
acessórias, podendo estas ficar sujeitas ao regime das prestações su-
plementares, nos termos que vierem a ser definidos em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

Poderá a sociedade adquirir acções e obrigações próprias e realizar
sobre elas todas as operações que se mostrem convenientes aos inte-
resses sociais, nas condições e dentro dos limites da lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar e adquirir livremente, por simples
deliberação da administração, participações em outras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu e participar em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 8.º

1 — As assembleias gerais de accionistas devem ser convocadas e
realizadas nos termos da lei.

2 — São dispensadas as publicações das convocatórias das assem-
bleias gerais, sendo substituídas pelo envio de cartas registadas aos
accionistas, sempre que sejam nominativas todas as acções.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos quadrienalmente reelegíveis.

ARTIGO 10.º

1 — A gestão e representação da sociedade, com ou sem caução
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um adminis-
trador único, ou a um conselho de administração composto por três
a sete membros, accionistas ou não, eleitos pelo período de quatro anos
e reelegíveis, conforme deliberação da assembleia geral.

2 — A remuneração da administração poderá corresponder a uma
percentagem não superior a 20 % dos lucros de cada exercício.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do seu administrador único
ou, havendo conselho de administração, com a assinatura de dois
administradores, ou do administrador-delegado dentro dos limites da
delegação, ou de mandatários ou procuradores, dentro dos limites dos
respectivos mandatos.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, ou
por um conselho fiscal composto de três membros efectivos e um
suplente, conforme deliberação da assembleia geral.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 13.º

1 — Fica desde já nomeado como administrador único, com manda-
to até 31 de Dezembro de 2008, podendo ser reconduzido, José Fran-
cisco Gonçalves Rato, contribuinte fiscal n.º 121828085, portador do
bilhete de identidade n.º 635621, emitido em 28 de Março de 2005,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, com domicílio na Ave-
nida de D. Dinis, 100-D, sala 1, freguesia e concelho de Odivelas.

2 — Ficam desde já nomeados, respectivamente, como fiscal efec-
tivo e suplente, ambos com mandato até 31 de Dezembro de 2008,
podendo ser reconduzidos: efectivo — Lampreia & Viçoso, SROC, com
sede na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, 1100-152 Lisboa, inscri-
ta na lista dos revisores oficiais de contas sob o n.º 157, contribuinte
n.º 504176544, representada por José Martins Lampreia, revisor ofi-
cial de contas n.º 149, com domicílio profissional na Rua da Concei-
ção, 85, 1.º, esquerdo, 1100-152 Lisboa, bilhete de identidade
n.º 1011301, de Lisboa, datado de 8 de Fevereiro de 2001, contribuinte
n.º 128539224, casado em comunhão de adquiridos; suplente —Dona-
to João Lourenço Viçoso, com domicílio profissional na Rua da Con-
ceição, 85, 1.º, esquerdo, 1100-152 Lisboa, bilhete de identidade
n.º 206843, de Lisboa, datado de 24 de Novembro de 2000, contribu-
inte n.º 138917299, solteiro.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743768

FAMÕESPARK — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 162;
identificação de pessoa colectiva n.º 505089165; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 06/20051116.

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2005, exarada de
fl. 77 a fl. 80 do livro n.º 45 do Cartório Notarial de Lisboa de Pedro
Nunes Rodrigues, foi transformada em anónima a sociedade acima
referenciada passando-se a reger pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FAMÕESPARK — Empreen-
dimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Dinis, 100-D,
sala 1, Odivelas, a qual poderá ser mudada, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da adminis-
tração.

2 — A sociedade poderá estabelecer ou extinguir sucursais, agênci-
as, delegações ou quaisquer outras formas de representação social, em
território nacional ou no estrangeiro, por simples deliberação da sua
administração.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de construção,
compra e venda e arrendamento de bens imobiliários e prédios, re-
venda dos adquiridos para esse fim, empreendimentos imobiliários.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de € 55 000, representado por 11 000 ac-
ções de € 5, encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

2 — As acções poderão ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis a pedido e expensas do accionista seu titular.

3 — Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 25, 50, 100 ou 500
acções.
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ARTIGO 5.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao
portador, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições
fixadas pela assembleia geral.

2 — Por simples deliberação da administração, o capital social
poderá ser aumentado, em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao
limite de cinco milhões de euros

3 — Os accionistas poderão voluntariamente efectuar prestações
acessórias, podendo estas ficar sujeitas ao regime das prestações su-
plementares, nos termos que vierem a ser definidos em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

Poderá a sociedade adquirir acções e obrigações próprias e realizar
sobre elas todas as operações que se mostrem convenientes aos inte-
resses sociais, nas condições e dentro dos limites da lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar e adquirir livremente, por simples
deliberação da administração, participações em outras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu e participar em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 8.º

1 — As assembleias gerais de accionistas devem ser convocadas e
realizadas nos termos da lei.

2 — São dispensadas as publicações das convocatórias das assem-
bleias gerais, sendo substituídas pelo envio de cartas registadas aos
accionistas, sempre que sejam nominativas todas as acções.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos quadrienalmente reelegíveis.

ARTIGO 10.º

1 — A gestão e representação da sociedade, com ou sem caução
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um adminis-
trador único, ou a um conselho de administração composto por três
a sete membros, accionistas ou não, eleitos pelo período de quatro anos
e reelegíveis, conforme deliberação da assembleia geral.

2 — A remuneração da administração poderá corresponder a uma
percentagem não superior a 20 % dos lucros de cada exercício.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do seu administrador único
ou, havendo conselho de administração, com a assinatura de dois
administradores, ou do administrador-delegado dentro dos limites da
delegação, ou de mandatários ou procuradores, dentro dos limites dos
respectivos mandatos.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, ou
por um conselho fiscal composto de três membros efectivos e um
suplente, conforme deliberação da assembleia geral.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 13.º

1 — Fica desde já nomeado como administrador único, com manda-
to até 31 de Dezembro de 2008, podendo ser reconduzido, José Fran-
cisco Gonçalves Rato, contribuinte fiscal n.º 121828085, portador do
bilhete de identidade n.º 635621, emitido em 28 de Março de 2005,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, com domicílio na Ave-
nida de D. Dinis, 100-D, sala 1, freguesia e concelho de Odivelas.

2 — Ficam desde já nomeados, respectivamente, como fiscal efectivo
e suplente, ambos com mandato até 31 de Dezembro de 2008, podendo
ser reconduzidos: efectivo — Lampreia & Viçoso, SROC, com sede na
Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, 1100-152 Lisboa, inscrita na lista
dos revisores oficiais de contas sob o n.º 157, contribuinte n.º 504176544,
representada por José Martins Lampreia, revisor oficial de contas n.º 149,
com domicílio profissional na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, 1100-
-152 Lisboa, bilhete de identidade n.º 1011301, de Lisboa, datado de 8 de
Fevereiro de 2001, contribui-nte n.º 128539224, casado em comunhão
de adquiridos; suplente —Donato João Lourenço Viçoso, com domicílio
profissional na Rua da Conceição, 85, 1.º, esquerdo, 1100-152 Lisboa,
bilhete de identidade n.º 206843, de Lisboa, datado de 24 de Novembro
de 2000, contribuinte n.º 138917299, solteiro.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743776

EJAZ & SATNAM — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 985;
identificação de pessoa colectiva n.º 506222160; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20051116.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Deslocação da sede para a Praceta de João Villaret, 2, 3.º, direito,

freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743784

TAPUMETAL CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 853;
identificação de pessoa colectiva n.º 504906623; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 08/20051116.

Certifico que, por escritura de 15 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 109 a fl. 109 v.º do livro n.º 14-A do Cartório Notarial de Lis-
boa de Joaquim Manuel Mendes Lopes, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009743792

VAMAR — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES E HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 05027;
identificação de pessoa colectiva n.º 501478280.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2002074909

GASPAR, ALVES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 05375;
identificação de pessoa colectiva n.º 501635017.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009758218

RODRIGUES & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 476;
identificação de pessoa colectiva n.º 503529044.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009243005

TRIPCAL — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 407;
identificação de pessoa colectiva n.º 507487338; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20051028.

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 64 a fl. 65 do livro n.º 22 do Cartório Notarial de Lisboa de Carlos
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Henrique Ribeiro Melon, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação TRIPCAL — Comércio de
Produtos Alimentares, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Alameda do Infante D. Henrique,
6, 3.º, freguesia e concelho de Odivelas.

2 — A gerência poderá criar sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas de representação, no território nacional, e deslocar a sede
dentro do concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comercia-
lização de tripa, aditivos, especiarias e embalagens para a indústria de
salsicharia, bem como o exercício de todas as actividades com esta
conexas.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social e de € 5000, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado pelas seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de € 3000, pertencente à só-
cia Maria do Céu Henriques Silveira;

b) Uma quota com o valor nominal de € 2000, pertencente ao
sócio Vasco Manuel Henriques Silveira de Palma Baptista.

2 — Os sócios poderão ser chamados a efectuar suprimentos nos
termos que vierem a ser definidos em assembleia geral.

3 — Os aumentos de capital terão de ser deliberados em assembleia
geral pelos votos correspondentes a 75 % do capital social.

ARTIGO 5.º

A divisão de quotas e a sua cessão a estranhos dependem do con-
sentimento da sociedade, à qual está reservado o direito de amortizar
a quota alienada. Se a sociedade não amortizar a quota alienada, per-
tencerá então aos sócios o direito de preferência.

1 — O sócio que desejar ceder a sua quota deverá comunicar a sua
pretensão à gerência, que convocará a assembleia geral no prazo de
90 dias, a fim de, em conformidade com o disposto no presente arti-
go, ser tomada uma decisão sobre o destino a dar à quota alienada.

2 — A amortização ou a preferência efectuar-se-á pelo valor que
vier a ser fixado por árbitros, sendo um nomeado pelo cedente e outro
pelo cessionário, que, em caso de falta de acordo, nomearão entre
eles um terceiro, que desempatará.

3 — A quantia que assim se mostrar devida será paga ou deposita-
da, como no caso couber, em duas prestações semestrais, iguais e su-
cessivas, sem juros, vencendo-se a primeira 90 dias após a realização
da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Falecendo um sócio, os seus herdeiros exercerão em comum os
respectivos direitos enquanto a quota se encontrar indivisa, sendo para
tal obrigados a designar de entre si um representante para todos e
quaisquer efeitos sociais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for objecto de
penhor, arresto, penhora, arrolamento, apreensão em processo judi-
cial ou administrativo ou outra providência que venha a possibilitar a
sua venda judicial ou se for dada em caução, de obrigações que os seus
titulares assumam sem que a prestação de tal garantia seja autorizada
pela sociedade em assembleia geral.

1 — A amortização deverá ser decidida e celebrada no prazo máxi-
mo de 90 dias, a contar da data em que a gerência tiver conhecimen-
to do facto que a justifique.

2 — O preço da amortização será o valor da quota determinada no
último balanço aprovado. Ao preço da amortização deverão segundo
os elementos constantes nos livros de escrituração, ser acrescidas as
importâncias correspondentes aos créditos ou suprimentos que o só-
cio tenha a haver da sociedade e deduzidas as importâncias que o só-
cio porventura lhe dever.

3 — O pagamento do preço da amortização, acrescido e ou dedu-
zido das importâncias referidas no número anterior, será efectuado
na sede social, em duas prestações sem juros, a efectuar dentro de
seis meses e um ano, respectivamente após a fixação definitiva da
contrapartida.

4 — Considerar-se-á realizada a amortização, quer pela outorga da
respectiva escritura, quer pelo pagamento ou consignação em depósi-
to da primeira prestação.

ARTIGO 8.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, é exercida pela gerência, composta por
um ou mais gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado na assembleia geral em que forem nomeados.

§ 1.º Poderão ser nomeados gerentes estranhos à sociedade.
§ 2.º A sociedade obriga-se mediante a assinatura de um gerente,

seja ou não sócio.
§ 3.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em letras, li-

vranças, fianças, abonações, letras a favor quando forem actos alhei-
os ao objecto social.

§ 4.º A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para
os efeitos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, ex-
pedidas com antecedência mínima de 15 dias, desde que a lei não exija
outras formalidades.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da sociedade,
depois de retiradas as importâncias para o fundo de reserva legal.

Que fica desde já nomeado gerente o sócio Vasco Manuel Henriques
Silveira de Palma Baptista, sem remuneração até que o contrário seja
decidido em assembleia geral, nos termos previstos no pacto social.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009742842

98-IDEIAS — UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7251;
identificação de pessoa colectiva n.º 502172533; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 02/20051028.

Certifico que, por acta de 26 de Outubro de 2005, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009742753

A PRENDINHA DA RADIAL COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 893;
identificação de pessoa colectiva n.º 505889757; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 02/20051111.

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2005, exarada de fl. 45
a fl. 45 v.º do livro n.º 1-A do Cartório Notarial de Catarina Silva,
em Odivelas, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2009743369
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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

 € 7,44




